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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
2) คน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  และ 3) พฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คอื ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ปีการศึกษา 
2559 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัด
ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั 9 จงัหวดัในภาค
ตะวนัออก ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัตราด จงัหวดั
นครนายก จงัหวดัปราจนีบุร ีจงัหวดัระยอง จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสระแก้ว  จ านวน 
361 คน และนักศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา จ านวน 127 คน ด้วยวธิกีารสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มลูด้วยวธิกีารศกึษาจากเอกสาร ต ารา งานวจิยั การ
สงัเคราะหง์านวจิยั และวธิกีารส ารวจ โดยใชว้ธิวีจิยัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เครื่องมอืที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบนัทกึข้อมูล การสมัภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง และการประชุมวิพากษ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) และการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis)  
 ผลการศกึษา พบว่า 
 1. มโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ คอื กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้
ตามความสนใจ ความสามารถของผูเ้รยีน โดยเชื่อมโยงสาระความรูต่้าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั 
รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้ความถนัด ประสบการณ์ ความสามารถและ
ทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรูท้กัษะและเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน 
แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
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 2. ปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยรวมและรายปัจจยั  มคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การสนับสนุนการท างานของคร ู
เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ คุณลกัษณะด้านวชิาชพี  ความพงึพอใจในงาน  เจตคติต่อ
อาชพีครู และการพฒันาครู ตามล าดบั การสนับสนุนการท างานของครู และคุณลกัษณะด้าน
วิชาชีพ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั.05 โดยท านายภาพรวมไดร้อ้ยละ 41  

3. การพฒันารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก พบว่าผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวนัออก โดยรวมและรายด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยรายด้านเรยีงล าดบั
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านความเหมาะสมของรปูแบบ ด้านความเป็นไปได้
ของรปูแบบ และดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ และการตรวจสอบคู่มอืประกอบรปูแบบ 
พบว่า โดยรวมและรายขอ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยรายขอ้เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลกัการและเหตุผลของคู่มอืประกอบรูปแบบมคีวามชดัเจน  คู่มอื
ประกอบรูปแบบมีประโยชน์  และวัตถุประสงค์ของคู่มือประกอบรูปแบบมีความชัดเจน
เหมาะสม และผลการประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อ
การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของคร ูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในบางรายวชิาสงูขึน้ 
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Title: Model Development of the Integrated Teaching Behaviors of Non-

Formal and Informal Education Teachers in the East 
Researcher: Miss Phanitta Kitchanasiri 

 

Abstract 
 The purposes of this study were to 1) study concepts of integrated teaching, 2) 
search for basic factors for integrated teaching behaviors of non-formal and informal 
education teachers in the East and 3) develop the integrated teaching model of non-
formal and informal education teachers in the East. The samples of this study were 
361 non-formal and informal education teachers working at District Non-Formal and 
Informal Education Centers in 9 provinces of the East, namely Chantaburi, 
Chachoengsao, Chon Buri, Trat, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Rayong, Samut Prakarn, 
and Sa kaeo, and 127 students of the upper secondary education level from Tha 
Takiap District Non-Formal and Informal Education Centre of the academic year 2016 
through simple random sampling. The methods used for collecting data were a 
literature study comprising documents, text books, researcher, research synthesis, and 
surveys in terms of both quantity and quality. The research instruments used for 
collecting data were questionnaire, recording form, unstructured review, and critical 
meeting. Mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, 
Stepwise Multiple Regression Analysis, and content analysis were statistics used for 
analyzing data. 
 The results of this study were as follows: 

1. The concept of Integrated teaching behaviors was the learning process that 
teachers organized based on learners’ interest and capability through the linkage of 
correlated knowledge essence, including instilling virtues and values. In addition, the 
learners were promoted to use various skills from experiences in learning. They were 
as well encouraged to use aptitudes, experiences, competencies and skills in learning 
and also were able to apply them into creating jobs, solving problems, and their own 
daily lives. 
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2. Necessary basic factors for integrated teaching behaviors of non-formal and 

informal education teachers in the East as a whole and each particular factor, ranking 
the average from most to less were the support of teachers’ working, teachers’ 
attitudes towards integrated teaching, career qualifications, job satisfaction, teaching 
career and the teacher development, respectively. The support of teachers’ working 
and career qualifications were necessary basic factors affecting towards the integrated 
teaching behaviors of non-formal and informal education teachers in the East which 
had statistically significant difference of 0.5, while the whole could be projected of 41 
per cent. 

3. The model development of the integrated teaching behaviors of non-formal 
and informal education teachers in the East showed that: The study results on the 
quality of integrated teaching  of non-formal and informal education teachers in the 
East as a whole and each particular area showed that there was appropriateness at 
most level, ranking the average from most to less: the appropriateness, the feasibility, 
and the use of the model, respectively. Regarding the inspection of the model 
handbook, it was found that there was appropriateness as a whole and each particular 
area at most level, ranking the average from most to less: the principles and rationale 
of the model handbook were obvious and useful, as well as its purposes. The 
assessment of the use of the integrated teaching of non-formal and informal education 
teachers in the East revealed that the learners were satisfied with the integrated 
teaching behaviors of the teachers as a whole at most level with higher achievements 
in some subjects. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการศกึษาวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยด ีเนื่องจากไดร้บัค าแนะน า ค าปรกึษา การให้ 
ความรู ้ขอ้คดิเหน็ ใหก้ าลงัใจ ตลอดจนการแนะแนวทางและตรวจสอบแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
ดว้ยความช่วยเหลอืเอาใจใส่อย่างดยีิง่ จากคณะผู้เชี่ยวชาญอนัทรงคุณวุฒทิัง้หมดในทุกด้าน 
ประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา โชคเหรยีญสุขชยั  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล 
กฤชคฤหาสน์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ ชนะสทิธิ ์ดร.พงศ์ธร โพธิพ์ูลศกัดิ ์ดร.สมบูรณ์ 
บูรศริริกัษ์  ดร.สุรวีลัย ์ ลิม้พพิฒันกุล และ ดร.กุลธดิา รตันโกศล ทีไ่ดต้รวจสอบเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไขจนกระทัง่รายงานฉบบันี้ส าเรจ็เรยีบรอ้ย 
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ยความเคารพยิง่ 
 ขอขอบคุณผู้บรหิาร คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก 
โดยเฉพาะนายวราวุธ พยคัฆพงษ์ ผูอ้ านวยการ อาจารยส์ุรตันา บรูณวทิย ์และนางนิยม เปลีย่นทอง 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจด้วยดีตลอดมา ตลอดจนครูและนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรยีนในภาคตะวนัออก ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดียิง่ในการทดลองใช้
เครือ่งมอืและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อยงยุทธ กิจจนศิริ  คุณแม่กองสิน กิจจนศิริ และ
ขอขอบคุณญาตพิีน้่องทุกคนผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจ และเป็นก าลงัใจใหผู้ศ้กึษามคีวามอดทนและ
มุง่มัน่ในการศกึษา ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืสนับสนุนในการท ารายงานการศกึษาวจิยัดว้ยดี
ตลอดมา 
 ท้ายสุดคุณค่าและคุณประโยชน์อนัพงึมจีากรายงานฉบบันี้ ผู้ศึกษาขอมอบทดแทน
พระคุณบดิามารดาทีไ่ด้วางรากฐานการศกึษาโดยส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ศ้กึษาไดร้บัการศกึษา 
ใหค้วามรกั ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่ ให้ก าลงัใจ และให้ทุนการศกึษาดว้ยดเีสมอมา และขอ
มอบทดแทนพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทัง้ในอดตี และปัจจุบนัทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
ใหแ้ก่ผูศ้กึษา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การศกึษาเป็นรากฐานส าคญัในการสรา้งความเจรญิก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา
ที่เกดิขึน้ในสงัคมได ้ด้วยกระบวนการศกึษาสามารถพฒันาคนให้มศีกัยภาพ มคีวามสามารถ
พฒันาตนเองเพื่อการด ารงชวีติอยู่ในสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างม ี
ความสุข และเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศไปสู่สงัคมที่เขม้แขง็ ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 
การเมอืง สงัคมและวฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและรวดเรว็  
 การปฏริูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษา
เพื่อพฒันาคนโดยกล่าวไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรม
ในการด ารงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข ในมาตรา 22 การจดัการศกึษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 ก าหนดให้การจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรยีนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดบัการศึกษา และใน
มาตรา 24 ได้ก าหนดให้สถานศกึษาและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจดัเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล   
ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิห้
ท าได ้คดิเป็นและท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง จดัการเรยีนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ อย่างไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม 
และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้และมคีวาม
รอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้นี้ผู้สอนและผู้เรยีน
อาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  และจดัการ
เรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอื กบัผูป้กครองและบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 
2545 : 5-15)  
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 การจดัการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบนัมเีป้าหมายส าคญัเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกบัการศกึษาฉบบัแรกที่สอดคล้องกบั
บทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มผีลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรยีน ด้านความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ต่าง ๆ นัน้ จะต้องมี
กระบวนการและวธิีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพฒันาการทางด้านร่างกาย และ
สตปัิญญา วธิกีารเรยีนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรยีน เน้นการจดัการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิ การเรยีนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูร้่วมกนั การเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิ และการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (สุคนธ ์สนิธพานนท ์และจนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร, 
2556 : 147-148) การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเป็นวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 23 ที่เน้นความส าคญัทัง้
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศกึษา การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการจงึเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งในการปฏริปูการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนไทยทีม่คีวามสมบูรณ์ตามความมุง่หมายและหลกัการ 
   จากสาระบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงักล่าวมานัน้
แสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง สงัคม ชาติ และสงัคมโลก 
ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ศาสนา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี 
ซึง่เป็นเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รยีนไดค้ดิ ปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์ และสถานการณ์จรงิในปัจจุบนั ดว้ยการ
ใช้สื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการด าเนินชวีติจรงิได้ 
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่และเมื่อกระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้ประกาศให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้หลักสูตร 
การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามค าสัง่กระทรวงศกึษาธกิาร 
ที ่สป 418/2551 สัง่ ณ วนัที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2551 ซึง่ก าหนดหลกัการให้เป็นหลกัสูตรที่มี
โครงสรา้งยดืหยุ่นดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาเรยีน และการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นการบูรณาการ
เนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และสงัคม นับไดว้่าเป็นหลกัสูตร 
ทีม่คีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนนอกระบบ ทีส่่วนมากเป็นผูท้ีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ 
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จากการประกอบอาชพีและการด ารงชวีติ จงึเป็นการเสรมิเตมิเตม็เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติที่ดใีห้
สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข จะเหน็ไดว้่าการจดักระบวนการเรยีนรู ้การศกึษานอกระบบ 
แบบบรูณาการ จะช่วยใหบ้รรลุตามหลกัการของหลกัสูตร เป็นการน าสภาพปัญหา ความต้องการ 
เรยีนรู้ของผู้เรยีน ชุมชน และสงัคม เพื่อการเชื่อมโยงสู่การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต 
(ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 15)  
   ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนให้กบัผู้เรยีนที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิทีมุ่ง่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ครผููส้อนจะต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกบัวธิกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณภาพ มคีุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เป็นวธิกีารสอนวธิหีนึ่งทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรยีน มกีาร
ผสมผสานเนื้อหาวชิาต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์กัน เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เรยีนรู้วธิ ีการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใชใ้นการด ารงชวีติได้อย่างเหมาะสม ผูเ้รยีนจะสามารถเชื่อมโยงการเรยีนรู ้ความคดิ 
ทกัษะ เจตคต ิหรอืความเชื่อได้ด ีเมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะบูรณาการ ท าให้ 
ผู้เรยีนมองเห็นรูปแบบและความสมัพนัธ์ของสิง่ต่าง ๆ เชื่อมโยงผสมผสานช่วยให้มกีารถ่ายโยง 
ความรูแ้ละทกัษะระหว่างวชิาได้ การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ทีม่คีุณภาพนัน้ขึน้อยู่กบัคร ูผูม้สี่วนส าคญัต่อการพฒันาการศกึษา และมบีทบาทในการพฒันา
ผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรม เพื่ออยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข ครจูะต้องเ ป็น
ผู้น าทางวชิาการ การที่ครูจะเป็นผู้น าทางด้านวชิาการอย่างพรอ้มสรรพจ าเป็นต้องได้รบัการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจและระดบัการพฒันาของผูเ้รยีน ส าหรบัการสอนแบบ
บรูณาการทีค่รกูารศกึษานอกโรงเรยีนใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสอนนัน้ เน้นวธิกีารทีห่ลากหลาย 
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูร้ว่มกนั  การเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และการเชื่อมโยงเนื้อหาโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  ดงันัน้ ครผูู้สอนที่ด ี
มคีุณภาพ จะต้องมปัีจจยัต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนให้ครูมกี าลงัใจในการปฏบิตัิงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เพราะการท างานของครหูากขาดปัจจยัสนับสนุน อาจส่งผลใหก้ารปฏบิตังิาน
ลดประสทิธภิาพลงไป เนื่องจากเกดิความทอ้แท ้หมดก าลงัใจและสิน้หวงั  
   ครูผูส้อนจงึเป็นบุคคลที่ส าคญัมากที่สุดในการด าเนินการจดัการเรยีนการสอนให้กบั
ผูเ้รยีนทีส่ามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิที่มุ่งเน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั และหลกัการบูรณาการในการจดัการเรยีนการสอน ซึ่งครูต้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ 
เกีย่วกบัวธิกีารจดักระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพ และคุณลกัษณะอนั 
พงึประสงค ์เป็นคนด ีคนเก่ง และมคีวามสุข รูเ้ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ มคีวามสมบูรณ์ 
ทัง้ทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้มคีุณธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ
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อยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนต้องจดัเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมการเรยีน ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ ความถนัด และความแตกต่างของผูเ้รยีนแต่ละคน 
ดงัทีท่ราเวสส ์และรวีอรส์ (Travass and Revores, 1990 : 9) ใหค้วามหมายของการสอนแบบ
บูรณาการไวว้่า เป็นวธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้หม้คีวามสมัพนัธ์กนั เพื่อให้ผูเ้รยีนไดเ้หน็ 
ความสอดคล้องระหว่างสิง่ที่เรยีนภายในโรงเรยีนกบัสภาพในสงัคมจรงิ และการจดัประสบการณ์ 
นอกจากจะมกีารจดัเตรยีมโดยยดึถือความสมัพนัธ์ข้างต้นแล้ว ยงัต้องค านึงความเหมาะสม 
ของผูเ้รยีนเป็นส าคญัดว้ย เช่นเดยีวกบัส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 5) กล่าวว่า เป็นการจดั 
การเรยีนการสอนทีม่ลีกัษณะเป็นองคร์วมผสมผสานความรูต่้าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นกลุ่ม มกีาร 
เชื่อมโยงความรูอ้ย่างกวา้งขวาง ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน ส่งเสรมิใหผู้้เรยีนรูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเอง 
ได้เรยีนรู้ในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พฒันา
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547 อ้างถงึใน 
สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 102) กล่าวถงึการสอนแบบบูรณาการว่า เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่ง 
ใหผู้้เรยีนเชื่อมโยงความรู ้ความคดิ ทกัษะและประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธก์นั 
เป็นองคร์วมเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการรูแ้จง้ รูจ้รงิในสิง่ทีศ่กึษามา สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้  
    หลกัการแนวคดิของการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ เริม่ต้นจากนักปรชัญา
การศกึษาชาวองักฤษ ชื่อ จอหน์ ลอ็ก (John Lock) ทีเ่สนอแนวคดิการจดัการศกึษาว่า ผูเ้รยีน
ไม่มเีวลาและก าลงัที่จะศึกษาเรยีนรู้ทุกสิง่ทุกอย่างได้หมด ดงันัน้ ผู้เรยีนจะสนใจแต่เฉพาะ
สิง่จ าเป็นและใชบ้่อยทีสุ่ด (วเิชยีร อนิทรสมพนัธ,์ 2546 : 49) ต่อมาในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่18 
นักการศึกษาชื่อดวิอี้ (Dewey) ได้เผยแพร่แนวคดิของ “กระบวนการสอน” ว่าเป็นการจดั
สภาพแวดล้อมของผู้เรียนให้มีความเหมาะสม หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิง่แวดลอ้มและเรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ปรชัญาการเรยีนการสอนตามแนวคดิของดวิอี ้
กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนต้องพฒันาผูเ้รยีนในลกัษณะเบด็เสรจ็สมบูรณ์ในตวั มใิช่เป็น
การพฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดยีว การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการจงึเป็น
กระบวนการรเิริม่สร้างสรรค์ที่ผู้สอนต้องผสมผสานเนื้อหาสาระรายวชิาและวธิสีอนที่ประสบ
ความส าเรจ็จากทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นอดตีเขา้ดว้ยกนัเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยองคร์วม (Morickel, 1998 
อา้งถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, บุบผา เมฆศรทีองค า, ธรีวฒัน์ ฆะราช, 2551 : 18-19)  
    ดวิอี้ (Dewey) ไดน้ าแนวคดิของปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) หรอืปรชัญา
ปฏบิตันิิยม ทีใ่หค้วามสนใจอยา่งมากต่อการปฏบิตัหิรอืการลงมอืท า ความหมายของปรชัญานี้
คอื “การน าความคดิใหไ้ปสู่การกระท า” และไดเ้สนอการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ทีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท า หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “Learning by Doing” โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
จากการกระท าในบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดร้บัอสิระในการรเิริม่ความคดิ และลงมอื
ท าตามความคดิ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในการจดัการ
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เรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัไดเ้น้นความส าคญัของประชาธปิไตย จรยิธรรม ศาสนา และศลิปะอกีดว้ย 
หลกัสตูรการศกึษาตามปรชัญาน้ีจงึเน้นการปลกูฝังการฝึกฝนอบรมในเรื่องดงักล่าว โดยการให้
ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์ และเรยีนรูจ้ากการคดิ การลงมอืท า และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
(ทศินา แขมมณี, 2557 : 26-27) ดวิอี้มแีนวคดิว่า การศกึษา คอื ชวีติ การจดัการเรยีนการสอน
ควรยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการไดเ้ริม่เกดิขึน้ในสมยัของดวิอี้
มคีวามเชื่อว่า คนเราสามารถเชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทีม่ใีนหลกัสูตร
ไดอ้ยา่งน้อย 2 วชิาขึน้ไป และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอาประสบการณ์
ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหมห่รอืเรื่องทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได ้
และในการจดัการเรยีนการสอน ควรเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วม 
ในกจิกรรมต่าง ๆ ครเูป็นเพยีงผูก้ระตุ้น ส่งเสรมิและแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ (สริพิชัร ์
เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-166)  
    นอกจากปรชัญาการศึกษาพพิฒันนิยม (Progressivism) ดงักล่าวแล้วยงัมทีฤษฎี
พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการทีน่ ามาใชเ้ป็นหลกัในการจดัการเรยีนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองผูเ้รยีนและบรบิทอื่น ๆ ไดแ้ก่ ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ 
บรเูนอร ์(Bruner)  ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องโรเจอรส์ (Rogers)  และทฤษฎพีหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) ของการด์เนอร ์(Gardner) (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-168) 
ทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการดงักล่าวไดม้นีักการศกึษาหลากหลายท่าน 
(ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 28-55 ; ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, 
นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-70 ; นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; 
อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-168 ; ทศินา แขมมณี, 
2557 : 26-90) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิทฤษฎทีี่สอดคลอ้งกนัคอื ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา
ของ Bruner  มีแนวคิดว่า การจดัการเรยีนการสอนให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจดัเตรยีม
ประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อมเองตาม
ธรรมชาตถิ้าการน าเสนอตรงกบัเงื่อนไขการรบัรูข้องผูเ้รยีน และใชว้ธิกีารที่เหมาะสม มกีารใช้
แรงจงูใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนทัง้แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก  ทฤษฎี
การเรยีนรูข้อง Rogers  มแีนวคดิว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิอย่างมปีระสทิธภิาพถ้าผูเ้รยีนมแีรงจงูใจ 
มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้เน้นการสรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อใหเ้กดิแรงจงูใจ การจดั
หลกัสตูรทีม่คีวามยดืหยุน่ใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อช่วย
ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้คีวามสามารถหลายดา้น มคีวามรูใ้นการแก้ปัญหา 
มสีตปัิญญาที่จะเผชญิกบัปัญหาใหม่ ๆ การท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
ผูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าช่วยเหลอื ทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner มแีนวคดิว่า การจดัการเรยีน
การสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน ใหค้วามส าคญักบัเชาวน์ปัญญาหลายดา้น 
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การสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนลงมอืปฏบิตัิ ใช้สื่อ แหล่งการเรยีนรูแ้ ละภูมปัิญญาท้องถิน่ ประเมนิผลด้วยวธิกีารที่
หลากหลาย มกีารคดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรูท้ ัง้หลายเขา้ดว้ยกนั การคดิ
เชงิสงัเคราะหเ์ป็นองคร์วม การพฒันาเชาวน์ปัญญาช่วยในการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการดา้น
ต่าง ๆ กบัการเรยีนรูว้ชิาอื่น ๆ ในการสอนแบบบูรณาการ ควรเน้นการพฒันาความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญาหลายด้านไปพรอ้มกนั โดยการจดักจิกรรมตามสภาพจรงิในชวีติประจ าวนั 
การมสี่วนร่วมในกจิกรรม การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรยีนโดยองคร์วม เน้นการ 
พฒันาทกัษะ กระบวนการคดิ การสื่อความหมาย การอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น และการใชส้ื่อและแหล่ง
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
    งานวิจยัการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่เกี่ยวกบัครูผู้สอน มผีู้ศึกษาไว้
ดงัเช่น ผลงานวจิยัของพนิดา วราสุนันท ์(2547 : 120) ศกึษาการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของ
ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาของครปูระถมศกึษา 
พบว่าตวัแปรที่มอีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน แบบบูรณาการ
สิง่แวดลอ้มศกึษาของครปูระถมศกึษาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ไดแ้ก่  ความสามารถในการสอนของผูส้อน คุณลกัษณะของผูส้อน และทศันคตต่ิอรปูแบบการสอน
แบบบูรณาการสิง่แวดล้อมของผู้สอน แสดงว่าปัจจยัด้านผู้สอนเป็นปัจจยัส าคญัที่สุดในการ
จดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อมศกึษาของครูประถมศกึษา กล่าวคอื หากครูมี
ความพรอ้ม ไดแ้ก่ มคีวามสามารถในการสอน มคีุณลกัษณะทีด่ใีนการสอน และมทีศันคตทิี่ดี
ต่อรูปแบบการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อมศึกษา จะส่งผลให้ครูมคีวามสามารถในการจดั 
การเรยีนการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาสูงขึน้ ผลงานวจิยัของปัญญา ทองนิล (2553) 
ศกึษารปูแบบการพฒันาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรบัครเูพื่อ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผู้เรยีน ผลงานวจิยัของศรสีมร ครุยานนท์ (2554) 
ศกึษาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
และผลงานวจิยัของโดนาห ์และสจวรต์ (Donahue and Stuart, 2008) ศกึษาพฒันาการศกึษาครู
เพื่อการบรูณาการศลิปะในการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 
    งานวจิยัการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเกี่ยวกบัผูเ้รยีน มผีูศ้กึษาไวห้ลายท่าน
ดงัเช่น ผลงานวจิยัของพระจนัทร์ หมัน่บ ารุง (2550) ศกึษาพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการ
ดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ : กรณีศกึษาโรงเรยีนบา้นใหม่
สามคัค ีอ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร  ผลงานวจิยัของจุฬารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์ (2551) 
ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ และการจดัการเรยีนรู้แบบสบื
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เสาะหาความรู ้ผลงานวจิยัของปิยะมาศ อาจหาญ (2554) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส ์
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการและการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ผลงานวจิยัของศารทูล อารวีรวทิยกุ์ล 
(2554) ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์และความสามารถในการคดิอย่างมี
วจิารณญาณของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่ได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ผลงานวจิยัของธรีธ์องักูร ธนายุตกูล (2557) ศกึษาความคดิสรา้งสรรค์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนศรวีกิรม ดว้ยกจิกรรมบูรณาการระหว่างทศันศลิป์
กบัดนตรฮีปิฮอป ผลงานวจิยัของจารพีร ผลมูล (2558) ศึกษาการพฒันาหน่วยการเรยีนรู้
บูรณาการแบบ STEAM ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 : กรณีศกึษา ชุมชนวงัตะกอ 
จงัหวดัชุมพร ผลงานวจิยัของเวสท์บรูค (Westbrook, 1998) ศกึษาการบูรณาการหลกัสูตร
แบบข้ามวชิาในเนื้อหาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพเรื่องความหนาแน่นและความชนั ส าหรบั
นักเรยีนเกรด 9 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา ผลงานวจิยัของ 
สเตนฮอสเซอร(์Steinhauser, 2000) ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาคณิตศาสตรข์อง
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ซึง่เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และสอนเป็น 
ทมีโดยครู 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผลงานวจิยัของมูเพนดูกิ (Mupanduki, 2009) ศึกษา
ผลส าเรจ็ของการบูรณาการหลกัสูตรทางวชิาการของเคมแีละคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีน
มธัยมศกึษาในรฐัแคลฟิอรเ์นียใต้ และผลงานวจิยัของโมรยิามา และคณะ (Moriyama and et.al., 
2013) ศกึษาการพฒันาแบบบูรณาการการเรยีนรูผ้่าน "แบบจ าลอง" ในวชิาคณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ของประเทศญีปุ่่ น 
   จากการศกึษางานวจิยัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าส่วนใหญ่
เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัผูเ้รยีน มคีวามหลากหลายทัง้รปูแบบและวธิกีาร เป็นการจดัการเรยีนการสอน
ในระบบโรงเรยีนมากกว่านอกระบบโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนัไปตามบรบิทของสถานศกึษา 
หลกัสูตร กลุ่มสาระการเรยีนรู ้รายวชิา หรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้และจากการสบืคน้ผลงานวจิยั
ของหน่วยงานสถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 
นับตัง้แต่ประกาศจดัตัง้เมื่อวนัที่ 24 มนีาคม พ.ศ.2523 (สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก, 2559 : 2) พบว่า ไม่ปรากฏผลงานวจิยัในลกัษณะ
เช่นน้ีมาก่อนและสถาบนัยงัขาดรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการส าหรบัครกูารศกึษา
นอกโรงเรยีนในภาคตะวนัออก ด้วยเหตุผลและปัญหาความส าคญัดงัที่กล่าวมา ผู้ศึกษาจงึมี
แนวคิดที่จะพฒันารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกขึน้ ทัง้นี้ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางส าคญัในการส่งเสรมิ
และพฒันาการจดัการสอนแบบบรูณาการส าหรบัครตู่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 2. เพื่อคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 3. เพื่อพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตของการศกึษาครัง้นี้ ไดก้ าหนดตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 
 

 วตัถปุระสงคข้์อท่ี 2 เพื่อคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน
แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

 1. ประชากรท่ีศึกษา 
           ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา 
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก 
ปราจนีบุร ีระยอง สมุทรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 992 คน   
 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรพยากรณ์ (Predictor) ประกอบดว้ย 
   2.1.1  การสนบัสนุนการท างานของคร ู
   2.1.2  เจตคตต่ิออาชพีคร ู
   2.1.3  การพฒันาคร ู
   2.1.4  คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
   2.1.5  เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ 
   2.1.6  ความพงึพอใจในงาน 
  2.2 ตวัแปรเกณฑ ์(Criteria) คอื พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ จ านวน 8 ดา้น ไดแ้ก่  
   2.2.1  การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล    
   2.2.2  การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู ้  
   2.2.3  การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ
ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง    
   2.2.4  การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม   



  9 

   2.2.5  การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรู ้   
   2.2.6  การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ
รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน    
   2.2.7  การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข    
   2.2.8  การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น
ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน   
 

 วตัถปุระสงคข้์อท่ี 3 เพื่อพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
  

 1. ประชากรท่ีศึกษา 
           ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื นักศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 188 คน   
  

 2. ขอบเขตเน้ือหา 
     การศกึษาครัง้นี้ มุง่เน้นศกึษาพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครู จ านวน 8 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดย
ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้  ด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการ
ปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง  ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
และปลูกฝังคุณธรรมที่ดงีาม  ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอื 
กบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน ดา้นการส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 
มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข และดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีนเท่านัน้   
 

 3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
     3.1 ตวัแปรอสิระ คอื รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครู 
     3.2 ตวัแปรตาม คอื ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ
บรูณาการของคร ูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษา 
 



  10 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ หมายถงึ กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้ 
ตามความสนใจ ความสามารถของผูเ้รยีน โดยเชื่อมโยงสาระความรูต่้าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั 
รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้ความถนัด ประสบการณ์ ความสามารถและ
ทกัษะอยา่งหลากหลาย สามารถน าความรู ้ทกัษะและเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน 
แก้ปัญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง แบ่งประเดน็การวดัพฤตกิรรมการสอนแบบ
บรูณาการเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ 3) การจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิห้คดิเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) การส่งเสรมิ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม 5) การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรูแ้ละ
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้6) การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
มกีารประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  7) การส่งเสรมิ 
การปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และ 8) การประเมนิ 
ผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน  
 2. ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ  หมายถงึ 
ปัจจยัทีม่ลีกัษณะมคีวามสมัพนัธ์กบัการสอนแบบบูรณาการในด้านที่เป็นสาเหตุ ซึง่การศกึษา
ในครัง้นี้ ไดท้ าการศกึษาปัจจยั ดงันี้ 
  2.1 การสนับสนุนการท างานของคร ูหมายถงึ การใหค้วามช่วยเหลอื ส่งเสรมิให ้
ครจูดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลดกีบัผูเ้รยีน โดยการสนับสนุนการท างาน 
ของครใูนดา้นขอ้มลูข่าวสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา การสนับสนุนใหค้รไูดร้บั
การพฒันาการเรยีนรู ้ การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา ความสามคัคขีองหมู่คณะ 
และความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน แบ่งประเดน็การวดัการสนับสนุนการท างานของครเูป็น 5 ดา้น 
ได้แก่ 1) ขอ้มูลข่าวสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา 2) การสนับสนุนให้ครไูด้รบั
การพฒันาการเรยีนรู ้3) การสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา 4) ความสามคัคขีอง
หมูค่ณะ และ 5) ความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
  2.2  เจตคติต่ออาชีพคร ูหมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความเชื่อของครทูีม่ ี
ต่อการประกอบอาชพีครูซึ่งแสดงออกได้ทัง้ในเชงิบวกที่เป็นการแสดงออกถงึความพงึพอใจ 
ความภมูใิจ รกัและศรทัธาในอาชพีคร ูและในเชงิลบทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความไม่พอใจ ไม่ชอบ 
ไมร่กัในอาชพีคร ูแบ่งประเดน็การวดัเจตคตต่ิออาชพีครู ตามองคป์ระกอบของเจตคตใิน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) ความรู ้ 2) ความรูส้กึ และ 3) พฤตกิรรม  
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  2.3 การพฒันาคร ูหมายถงึ การส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามสามารถ
ในการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการส่งเสรมิใหค้รมูกีารพฒันาตนเอง
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา การส่งเสรมิใหค้รพูฒันา
ตนเองในด้านความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ีการส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน 
การสรา้งนวตักรรม การท าวจิยัในชัน้เรยีน การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร และการ
จดัสวสัดกิาร เครอืข่ายการเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการพฒันาครู แบ่งประเดน็การวดัการพฒันาครเูป็น 
5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา 2) การส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเอง 
ในดา้นความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ี3) การส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้ง 
นวตักรรม การท าวจิยัในชัน้เรยีน 4) การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร และ 5) การจดั
สวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู 
  2.4 คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของครทูีท่ าใหค้รมูี
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ ส่งผลให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งครู
ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลกัสูตร การจดักระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการ การท าวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้และการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา แบ่งประเดน็การวดั
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพีเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 2) ความรูค้วามสามารถ
เกี่ยวกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 3) ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้และ 4) ความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
  2.5 เจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ หมายถงึ ความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ 
ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการสอนแบบบรูณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบซึง่ท าใหค้รพูรอ้มทีจ่ะแสดง 
พฤตกิรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนเอง แบ่งประเดน็การวดัเจตคตต่ิอการสอน
แบบบรูณาการ ตามองคป์ระกอบของเจตคตใิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความรู ้ 2) ความรูส้กึ และ 3) พฤตกิรรม  
  2.6 ความพึงพอใจในงาน หมายถงึ ความรูส้กึโดยรวมของครทูีม่ต่ีอการท างาน
ในเชงิบวกเป็นความสุขทีเ่กดิจากการท างาน และการไดร้บัผลตอบแทนตามความต้องการ ทัง้ทาง 
รา่งกายและจติใจของคร ูจนท าใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอการท างาน ในดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
ด้านความรบัผดิชอบในการปฏบิตัิงาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการได้รบัการ
ยอมรบันับถอื และดา้นความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน แบ่งประเดน็การวดั
ความพงึพอใจในงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิ2) ความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน 3) ความก้าวหน้าในการท างาน 4) การได้รบัการยอมรบันับถอื และ 5) ความสมัพนัธ ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 
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 3. มโนทศัน์ หมายถงึ ความคดิ ความเขา้ใจ หรอืภาพความคดิทีเ่กี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
หรอืเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนั อนัเกดิจากการสงัเกต หรอืการไดร้บัประสบการณ์ในสิง่นัน้
หรอืเรื่องนัน้ แล้วน าลกัษณะร่วมหรอืมคีวามสมัพันธ์กัน มาจดัเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน หรือ
ประมวลเรือ่งเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นขอ้สรปุเพื่องา่ยต่อความเขา้ใจ 
  4. มโนทศัน์ของพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ หมายถงึ ความคดิ ความเขา้ใจ 
หรอืภาพความคดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อนัเกดิจากการสงัเกตและ
ประสบการณ์ในการเรยีนรู้ แล้วน าลกัษณะร่วมหรอืที่มคีวามสมัพนัธ์กนั มาประมวลเรื่องเข้า
ดว้ยกนั โดยการสรุปความเขา้ใจออกมาในรปูค านิยามเชงิทฤษฎ ีค านิยามเชงิปฏบิตักิาร และ
ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 5. การพฒันารปูแบบ หมายถงึ กระบวนการสรา้งรปูแบบ ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
การศกึษาขอ้มูลพืน้ฐาน การสรา้งรปูแบบ การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ และการประเมนิผล
การใชร้ปูแบบ 
 6. ความพึงพอใจของนักศึกษา หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ของนักศกึษาทีม่ ี
ต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ 1) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
2) การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้3) การจดั
กจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รู้
อยา่งต่อเนื่อง 4) การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม 5) การจดั
บรรยากาศ สื่อการเรยีนรูแ้ละอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้6) การจดัการเรยีนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อ
ร่วมกนัพฒันาผู้เรยีน  7) การส่งเสรมิ การปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้
เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข และ 8) การประเมนิ ผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมา
เป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 
 7. ครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั หรือ คร ูกศน. หมายถงึ 
บุคลากรของสถานศกึษาสงักดัส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
จงัหวดั ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอทีป่ฏบิตังิานอยู่ใน 9 
จงัหวดัในภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ จงัหวดัจนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ี
ระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ 
 8. นักศึกษา หมายถงึ บุคคลทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นนักศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ของศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ไดท้ราบถงึลกัษณะของปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ซึ่งผู้บรหิารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาครู ตรวจสอบและ
ประเมนิการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาค
ตะวนัออก เพื่อปรบัปรงุระบบการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 2. ไดท้ราบถงึปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการซึง่ผูบ้รหิาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประกอบการก าหนดนโยบายในการปรบัปรุง ส่งเสริมให้ครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก จดัการเรยีนการสอนแบบ
บรูณาการไดเ้หมาะสม  
 3. ไดท้ราบถงึปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ ซึง่คร ู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรบัการพฒันาจดัการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการ ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. ไดร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการ 
ศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก รวมทัง้ได้คู่มอืประกอบรูปแบบเพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการของครู  และเป็นแนวทางส าคญัของการศกึษาวจิยัหรอืการขยายผลองค์
ความรูต่้อไปได ้ 
 5. หน่วยงานอื่น ๆ สามารถน ารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกไปประยุกต์ใช ้โดยปรบัใหเ้ขา้
กบัการด าเนินงานของตนเอง เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไปได ้
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
                                                                                                                                 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรพยากรณ์ (ตวัแปรอิสระ) 
------------------------------------------- 

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
ส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

1.  การสนับสนุนการท างานของคร ู
2.  เจตคตต่ิออาชพีคร ู 
3.  การพฒันาคร ู 
4.  คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  
5.  เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ 
6.  ความพงึพอใจในงาน 

ตวัแปรเกณฑ ์(ตวัแปรตาม) 
          ----------------------- 

 

พฤติกรรมการสอน 
แบบบูรณาการ 

การพฒันารปูแบบ 
พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ                     

การสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

การตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

 

การประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 การพฒันารูปแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ไดท้ าการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 
 ตอนที ่1 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
   1.1 ความเป็นมาของการสอนแบบบรูณาการ 
   1.2 ทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
   1.3 หลกัการจดัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
    1.4 ความหมายของพฤตกิรรมการสอน 
   1.5 ความหมายของการสอนแบบบรูณาการ 
   1.6 ความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 
   1.7 ประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ 
   1.8 ลกัษณะของการสอนแบบบรูณาการ 
   1.9 รปูแบบวธิสีอนแบบบรูณาการ 
   1.10 หลกัการออกแบบกจิกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
   1.11 การประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
   1.12 การวางแผนการสอนแบบบรูณาการ 
   1.13 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการ   
 ตอนที ่2 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรม 
                     การสอนแบบบรูณาการ 
    2.1 การสนบัสนุนการท างานของคร ู
     2.2 เจตคตต่ิออาชพีคร ู
     2.3 การพฒันาคร ู
     2.4 คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
     2.5 เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ 
     2.6 ความพงึพอใจในงาน  
 ตอนที ่3 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมโนทศัน์ การวจิยัและพฒันา และ 
    การพฒันารปูแบบ 
    3.1 มโนทศัน์ 
                  3.1.1 ความหมายของมโนทศัน์   
          3.1.2 การเรยีนรูม้โนทศัน์ 
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    3.2 การวจิยัและพฒันา 
         3.2.1 ความเป็นมาของการวจิยัและพฒันา 

       3.2.2 ความหมายของการวจิยัและพฒันา 
       3.2.3 ประเภทของการวจิยัและพฒันา 
       3.2.4 ขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันา 
  3.3 รปูแบบ 
       3.3.1 ความหมายของรปูแบบ 
       3.3.2 องคป์ระกอบของรปูแบบ 
       3.3.3 ลกัษณะของรปูแบบ 

         3.3.4 รปูแบบการเรยีนการสอน 
         3.3.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอน  

 
ตอนท่ี 1 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 การจดัการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบนัมเีป้าหมายส าคญัเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกบัการศกึษาฉบบัแรกที่สอดคล้องกบั
บทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มผีลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรยีน ด้านความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ต่าง ๆ นัน้ จะต้องมี
กระบวนการและวธิีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพฒันาการทางด้านร่ างกาย และ
สตปัิญญา วธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจ และความสามารถของผู้เรยีน เน้นการจดัการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิ การเรยีนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูร้่วมกนั การเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิ และการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (สุคนธ ์สนิธพานนท ์และจนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร, 
2556 : 147-148) การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเป็นวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดั
การศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 23 การจดัการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในความรู้เกี่ยวกบัตนเอง ความสมัพนัธ์ของ
ตนเองและสงัคม ได้แก่ ตนเอง สงัคม ชาต ิและสงัคมโลก รวมถงึประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา
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ของสงัคมไทย และระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ  ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจดัการ การบ ารุงรกัษา การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลยัง่ยนื ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนา ศลิปวฒันธรรม การกฬีา ภูมปัิญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมปัิญญา ความรูแ้ละทกัษะด้านคณิตศาสตร ์และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอยา่งถูกต้อง ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพี และการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 13-14) 
 

 1.1  ความเป็นมาของการสอนแบบบรูณาการ 
  แนวคิดของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เริ่มต้นจากนักปรชัญา
การศกึษาชาวองักฤษ ชื่อ จอหน์ลอ็ก (John Lock) ทีเ่สนอแนวคดิการจดัการศกึษาว่า เดก็ไม่มเีวลา 
และก าลงัทีจ่ะศกึษาเรยีนรูทุ้กสิง่ทุกอย่างไดห้มด ดงันัน้เดก็จะสนใจแต่เฉพาะสิง่จ าเป็น และใช้
บ่อยทีสุ่ด (วเิชยีร อนิทรสมพนัธ,์ 2546 : 49) ต่อมาในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 18 นักการศกึษา
ชื่อดวิอี้ (Dewey) ไดเ้ผยแพร่แนวคดิของ “กระบวนการสอน” ว่า เป็นการจดัสภาพแวดล้อม
ของผู้เรยีนให้มคีวามเหมาะสม หลากหลาย ให้ผู้เรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมและเรยีนรู้
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และไดต้ัง้โรงเรยีนชื่อ “Dewey School” เมือ่ ค.ศ.1896 โดยใชป้รชัญา
การเรยีนการสอนตามแนวคดิของ Dewey ที่กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนต้องพฒันา
ผูเ้รยีนในลกัษณะเบด็เสรจ็สมบูรณ์ในตวั มใิช่เป็นการพฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดยีว 
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเป็นกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ผู้สอนต้อง
ผสมผสานเนื้อหาสาระรายวิชาและวิธีสอนที่ประสบความส าเร็จจากที่ได้เรยีนรู้ในอดีตเข้า
ดว้ยกนัเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยองค์รวม (Morickel, 1998 อ้างถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, บุบผา 
เมฆศรทีองค า, ธรีวฒัน์ ฆะราช, 2551 : 18-19)  
  ดวิอี้ (Dewey) ได้น าแนวคดิของปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) และมอีีก
หลายชื่อคอื ปรชัญาพพิฒันาการ ปรชัญาพฒันาการ หรอืปรชัญาปฏบิตันิิยม ที่ให้ความสนใจ
อยา่งมากต่อการปฏบิตัหิรอืการลงมอืท า ความหมายของปรชัญานี้คอื “การน าความคดิใหไ้ปสู่
การกระท า” และได้เสนอการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากการ
กระท า หรอืที่เรยีกกนัว่า “Learning by Doing” โดยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากการกระท าใน
บรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดร้บัอสิระในการรเิริม่ความคดิและลงมอืท าตามความคดิ 
ซึง่เป็นแนวคดิที่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างกว้างขวางในการจดัการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงั
ไดเ้น้นความส าคญัของประชาธปิไตย จรยิธรรม ศาสนา และศลิปะอกีดว้ย หลกัสูตรการศึกษา
ตามปรชัญานี้จึงเน้นการปลูกฝังการฝึกฝนอบรมในเรื่องดังกล่าว โดยการให้ผู้เรยีนได้รบั
ประสบการณ์ (Experience) และเรยีนรูจ้ากการคดิ การลงมอืท า และการแก้ปัญหาดว้ยตนเอง 
(ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 26-27)  Dewey มแีนวคดิว่า การศกึษา คอื ชวีติ การจดัการเรยีนการสอน



  18 

ควรยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการได้เริม่เกิดขึ้นในสมยัของ 
Dewey ซึง่มคีวามเชื่อว่า คนเราสามารถเชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทีม่ ี
ในหลกัสูตรได้อย่างน้อย 2 วชิาขึน้ไป และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผูเ้รยีนสามารถน าเอา
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรอืเรื่องที่จะ
เรยีนรู้ใหม่ต่อไปได้ และในการจดัการเรยีนการสอน ควรเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้จากการ
ปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วม ในกจิกรรมต่าง ๆ ครูเป็นเพยีงผู้กระตุ้น ส่งเสรมิและแนะน าให้ผู้เรียน
เกดิการเรยีนรู ้(สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-166) 
  การจดัหลกัสูตรแบบบูรณาการนี้สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารสรา้งความรูด้้วยตนเอง 
(Constructivism)  ซึง่เป็นแนวคดิของเพยีเจต์ (Piaget) ดวิอี้ (Dewey) บรเูนอร ์(Bruner) และ
นกัวชิาการศกึษาอื่น ๆ โดยใหค้วามส าคญักบัการเรยีนแบบองคร์วม ซึง่ทฤษฎใีหค้วามส าคญั
กบัการที่ผู้เรยีนจะเรยีนรูส้าระส าคญัต่าง ๆ ได้ โดยลดบทบาทของการให้ผู้เรยีนท่องจ า และ
การจดจ าความรูห้รอืขอ้มลูทีก่ระจดักระจายแยกเป็นส่วน ๆ ไปสู่การเรยีนรูส้าระส าคญัอย่างมี
ความหมายมากขึน้ และมกีารเชื่อมโยงระหว่างสาระส าคญัต่าง ๆ ในลกัษณะของการบูรณาการ 
(อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 81)  
  ต่อมาแนวคดิของการเรยีนการสอนแบบบรูณาการไดข้ยายววิฒันาการ โดยนักการศกึษา
และครูในสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ไดด้ าเนินโครงการทดลองศกึษาโดยใช้ระยะเวลา 8 ปี เรยีกการ
ทดลองนี้ว่า The 8 year Study ผลการวจิยัโครงการดงักล่าวไดน้ ามาเผยแพร่ในวงการศกึษาของไทย 
โดยนักศกึษาในยุคที่เรยีกว่า การศกึษาพพิฒันาการ (Progressive Education) โดยมกีารน า
หลกัการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการมาใช้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย ที่วิทยาลัย
การศกึษาประสานมติร และสมาคมการศกึษาแห่งประเทศไทย ไดเ้ผยแพร่ความคดินี้ออกไปใน
ปี พ.ศ. 2520 และกรมวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2530 และหลักสูตรมัธยมศึกษา 
พุทธศกัราช 2534 ซึง่เป็นหลกัสูตรทีย่ดึแนวคดิของการบูรณาการมาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
ซึ่งต่อมาเมื่อมกีารก าหนดพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เติม 
พ.ศ. 2545 โดยมุ่งใหก้ารบูรณาการมคีวามส าคญัมากขึน้ ทัง้นี้ก าหนดให้การจดัการเรยีนการสอน
ตอ้งบรูณาการทัง้ความรูคู้่คุณธรรม และจดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูต่้าง ๆ 
อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั ปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ไวใ้นทุกรายวชิา (วเิชยีร อนิทรสมพนัธ,์ 2546 : 49-50) 
  จากความเป็นมาของการสอนแบบบรูณาการ จะเหน็ไดว้่าการสอนแบบบรูณาการ 
ไดเ้ริม่เกดิขึน้ในสมยัของดวิอี ้(Dewey) มแีนวคดิว่า การศกึษา คอื ชวีติ การจดัการเรยีนการสอน
ควรยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญัและต้องพฒันาผูเ้รยีนในลกัษณะเบด็เสรจ็สมบูรณ์ในตวั มใิช่เป็นการ
พฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดยีว การจดัการสอนแบบบูรณาการจงึเป็นกระบวนการ
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รเิริม่สรา้งสรรคท์ีผู่ส้อนตอ้งผสมผสานเน้ือหาสาระรายวชิาและวธิสีอนทีป่ระสบความส าเรจ็จาก
ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นอดตีเขา้ดว้ยกนัเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยองคร์วม ดวิอี้มคีวามเชื่อว่า คนเราสามารถ
เชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่มใีนหลกัสูตรได้อย่างน้อย 2 วชิาขึ้นไป 
และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการ
เรยีนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ หรอืเรื่องทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได้ ในการจดัการเรยีน
การสอนควรเน้นให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ครเูป็นเพยีงผูก้ระตุน้ ส่งเสรมิ และแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
 

 1.2  ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 
       ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นแนวความคิดที่ได้ร ับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิบาย
ลกัษณะของการเกิดการเรยีนรู้ หรอืการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ส่วนหลกัการสอนก็คือ
แนวคดิที่เป็นหลกัของการปฏบิตัทิางการสอนที่สอดคล้องกบัทฤษฎกีารเรยีนรูต่้าง ๆ (ทศินา 
แขมมณี, 2557 : 45) ทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการทีน่ ามาใชเ้ป็นหลกั
ในการจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้เรยีนและบรบิทอื่น ๆ ได้แก่ 1) 
ปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม (Progressivism) โดย Dewey น าแนวคดินี้มาใชใ้นการศกึษา 2)  
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner  3) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers  และ 4) ทฤษฎี
พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ Gardner (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 
165-168) ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการดงักล่าวได้มนีักการศกึษา
หลากหลายท่าน (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 28-55 ; 
ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-70 ; นิรมล ศตวุฒ,ิ 
2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-168 ; ทศินา 
แขมมณ,ี 2557 : 26-90) สรปุไดด้งันี้ 
  1. ปรชัญาการศึกษาพิพฒันนิยม (Progressivism)  
      ปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) บางท่านเรยีกว่า ปรชัญาพพิฒันาการ 
หรอืปรชัญาพฒันาการ มตีน้ก าเนิดมาจากปรชัญาแม่บท คอื ปรชัญาปฎบิตันิิยม (Pragmatism 
หรอื Experimentalism) ซึง่ไดร้บัแนวคดิมาจากชาลส ์เอส เพยีซ (Charles S. Pierce) และได ้
รบัการเผยแพร่ใหก้วา้งขวางขึน้โดยวลิเลยีม เจมส ์(William James) จนไดร้บัความนิยมสูงสุด 
เมื่อจอห์น ดวิอี้ (John Dewey) ได้น าแนวคดินี้มาใช้ในการศึกษา และในกระบวนการทาง
กฎหมาย ปรชัญาปฏบิตันิิยม (Stumpf, 1994 : 383-400 ; Dewey, 1963 : 25-50)ใหค้วาม
สนใจอย่างมากต่อการปฏิบัติหรือการลงมือกระท า ความหมายของปรชัญานี้คือ “การน า
ความคดิใหไ้ปสู่การกระท า” นักปรชัญากลุ่มนี้เหน็ว่า ล าพงัแต่เพยีงการคดิไม่เพยีงพอต่อการ
ด ารงชวีติ การด ารงชวีติที่ดีต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานการคดิ ที่ดแีละการกระท าที่เหมาะสม ดวิอี ้ 
ได้น าแนวคดินี้ไปทดลองและประยุกต์ใช้ในการศึกษา และได้เสนอการจดัการเรยีนการสอน
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แบบใหม่ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท า หรอืทีเ่รยีกว่า “Learning by Doing” โดยให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท าในบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดร้บัอสิระในการรเิริม่
ความคดิและลงมอืท าตามความคดิ ซึง่เป็นแนวคดิทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างกวา้งขวาง
ในการจดัการเรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัไดเ้น้นความส าคญัของประชาธปิไตย จรยิธรรม ศาสนา และ
ศิลปะอีกด้วย หลกัสูตรการศึกษาตามปรชัญานี้จงึเน้นการปลูกฝังการฝึกฝนอบรมในเรื่อง
ดงักล่าว โดยการให้ผูเ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ (Experience) และเรยีนรูจ้ากการคดิ การลงมอืท า 
และการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 26-27)   
      ปรชัญาการศึกษาพพิฒันนิยม (Progressivism) มคีวามเชื่อในด้านต่าง ๆ 
(ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 28-29) ดงันี้ 
      1) นโยบายทางสงัคม กลุ่มนี้เชื่อว่าโรงเรยีนเป็นเครื่องมอืของสงัคมทีจ่ะถ่ายทอด 
วฒันธรรมอนัเป็นมรดกทางสงัคมไปสู่อนุชนรุ่นหลงั โรงเรยีนทีด่จีะต้องสอนใหเ้หน็ถงึสิง่ต่าง ๆ 
ซึง่เป็นทีย่อมรบัในสงัคมและควรน าผูเ้รยีนไปสู่ความสุขในชวีติของมนุษย ์และเน้นวธิกีารแบบ
ประชาธปิไตย 
      2) จดุหมายการศกึษา กลุ่มนี้มคีวามเหน็ว่าเป้าหมายส าคญัทีสุ่ดของการศกึษา
คอืการสรา้งสถานการณ์เพื่อความก้าวหน้าให้แก่ผูเ้รยีนมากทีสุ่ด โรงเรยีนเป็นสถาบนัทีม่สี่วนรว่ม 
ในการเปลีย่นแปลงสงัคมใหด้ขีึน้ 
      3) ผูเ้รยีน กลุ่มนี้ใหค้วามส าคญัแก่ผูเ้รยีนมาก ซึง่เหน็ไดจ้ากการจดักจิกรรมต่าง ๆ 
ในห้องเรยีนจะยดึผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางในการเรยีน ตลอดจนยอมรบัความแตกต่างระหว่าง
บุคคลดว้ย 
      4) ผูส้อน ภาระหน้าทีข่องผู้สอนกค็อื  การแนะแนวทางใหแ้ก่ผู้เรยีนในการท า
กจิกรรมต่าง ๆ พรอ้มจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดม้ากทีสุ่ด เป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนการสอนเช่นเดยีวกบัผูเ้รยีน ช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการพฒันาโครงการต่าง ๆ ที่
ผูเ้รยีนด าเนินการอยู ่สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนมกีารรว่มมอืกนัมากกว่าการแขง่ขนัในการกระท าสิง่ต่าง ๆ  
      5) หลกัสตูร การจดัหลกัสูตรยดึเอาผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง มคีวามยดืหยุ่นโดยขึน้ 
อยู่กับความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรในลักษณะนี้อาจเรียกว่า  หลักสูตร
ประสบการณ์ (Experience Curriculum) หรอืหลกัสูตรที่ยดึผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง (Child-
Centered Curriculum) 
      6) วธิกีารเรยีนการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนค านึงถงึการน าความรู ้
ทีไ่ด้ไปใช้ วธิกีารที่นิยมกนัมากคอื การท าโครงการ การอภปิรายกลุ่ม และการแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล โดยการเน้นในด้าน “คดิอย่างไร” มากกว่า “คดิอะไร” กล่าวคอื เน้นกระบวนการ
มากกว่าจดุหมายปลายทางของการเรยีนการสอน 
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      แนวคดิการศกึษาและการจดัหลกัสูตรตามแนวคดิปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม 
(Progressivism) (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-35 ; 
นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-31) สรปุไดด้งันี้ 
      1) เป็นปรชัญาการศกึษาส าหรบัสงัคมประชาธปิไตย เชื่อในความสามารถของ
แต่ละบุคคลทีจ่ะจดัการกบัปัญหาของโลกได้ และช่วยแก้ปัญหาทีส่งัคมเผชญิอยู่ได้ ก่อใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลง  
      2) ถา้คุณภาพของกระบวนการด ีคุณภาพของผลผลติกด็ดีว้ย 
      3) ทฤษฎจีะมคี่าต่อเมือ่ไดม้กีารน าไปปฏบิตั ิ
      4) การศกึษาจะตอ้งมุง่พฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม อาชพี และ
สตปัิญญา ควบคู่กบัความสนใจ ความถนดั 
      5) ความคดิ (Ideas) จะยงัไมม่คีวามหมายจนกว่ามนัจะอยูเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์ของมนุษย ์
      6) ความคดิเป็นเครือ่งมอืส าหรบักระกระท า การทีจ่ะไดร้บัผลส าเรจ็จากการกระท า 
ผูค้ดิจะตอ้งไดร้บัการกระตุ้น และตรวจสอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการในสถานการณ์เฉพาะ 
ทีเ่ผชญิหน้าอยู ่
      7) เน้นความรูท้ ัง้หมดทีเ่กี่ยวกบัโลกที่มคีวามเปลีย่นแปลง ศกึษาโดยมเีจตนา
ทีย่ดืหยุน่และเปิดกวา้ง โลกมสีถานะทีพ่ฒันาอย่างต่อเนื่อง มปีระสบการณ์ใหม่เขา้มาผสมผสาน 
กบัประสบการณ์ทีม่อียูแ่ลว้เรือ่ย ๆ  
      8) นกัวทิยาศาสตรแ์ละคนทัว่ไปอยูใ่นสภาพทีส่งสยัและทา้ทายความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
และความรูข้องมนุษยจ์ะต้องน ากลบัมาทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อใหพ้อเพยีงในการสนองตอบ
ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจรงิ 
      9) แต่ละคนตอ้งรบัผดิชอบในการมสี่วนรว่มในกระบวนการตดัสนิใจของสงัคม 
ดงันัน้ จงึตอ้งเป็นสมาชกิของสงัคมทีม่คีวามใส่ใจ 
      10) ประสบการณ์ของบุคคลเป็นสิง่ส าคญั ประสบการณ์ หมายถงึ ของแปลกใหม ่
โอกาส ความไม่แน่นอน สิง่ที่ไม่เคยเหน็มาก่อน และความคาดหวงั ถ้าคนเรามปีฏกิริยิาตอบสนอง
ต่อสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและใช้ความคิด จะท าให้สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นการกระท า และ
สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มใหมไ่ด ้
      11) ความสงสยัเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความอยากรู ้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัการคดิ 
      การจดัหลกัสตูรตามแนวคิดปรชัญาการศึกษาพิพฒันนิยม 
      หลกัสูตรไม่เพียงแต่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) แต่จะเน้น
ผูเ้รยีนในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของสงัคมเป็นศูนยก์ลาง การศกึษาเป็นการเตรยีมคนใหเ้ขา้ร่วม
กจิกรรมการตดัสนิใจของสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพในวถิทีางที่พงึปรารถนา สนองศกัยภาพ
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ของแต่ละบุคคล โรงเรยีนตอ้งสะทอ้นชวีติในสงัคมใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทีส่ าคญั และผูเ้รยีน
ไดม้โีอกาสตดัสนิใจ กระบวนการประชาธปิไตยเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศกึษา เริม่จดัการเรยีน
การสอนดว้ยสิง่ทีเ่ป็นทีส่นใจและเป็นปัญหาใกลต้วัผูเ้รยีน และค่อย ๆ ไปสู่เรื่องทีก่วา้งขึน้ ไปสู่
ความรู้ที่เป็นนามธรรม ความรู้เป็นทัง้ของสังคมและของบุคคล วิธีสอนแบบเปิดโอกาสให้
อธิบายและแสดงออกจะท าให้ผู้เรยีนแสวงหาและแก้ปัญหาได้ เป็นความรบัผิดชอบหลกัของ
ผู้เรยีน เน้นประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง เน้นประสบการณ์จรงิของโลก เน้นประสบการณ์ที่
หลากหลายและมคีวามเป็นพลวตัร ใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทัง้ร่างกาย จติใจ ความรูส้กึ และอารมณ์   
      แนวคิดด้านการศึกษาของ Dewey 
      ดวิอี้ (Dewey, 1963) เป็นนักปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม (Progressivism) 
มแีนวคดิว่า การศึกษา คอื ชวีติ การจดัการเรยีนการสอนควรยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั ส่งเสรมิ
ความรว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัและอยู่ร่วมกนัในวถิปีระชาธปิไตย การจดัการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการได้เริ่มเกิดขึ้นในสมยัของดิวอี้ ซึ่งมีความเชื่อว่า คนเราสามารถเชื่อมโยง
ความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทีม่ใีนหลกัสูตรไดอ้ย่างน้อย 2 วชิาขึน้ไป และวธิกีาร
เชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม ่หรอืเรือ่งทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได ้และในการจดัการเรยีนการสอน 
ควรเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วม ในกจิกรรมต่าง ๆ ครูเป็นเพยีง
ผูก้ระตุน้ ส่งเสรมิและแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้(สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-166)  
      ดวิอีม้แีนวคดิว่า การเรยีนรูเ้กดิจากการทีผู่เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตั ิและฝึกฝนดว้ย
ตนเอง (Learning by Doing) ความเจรญิงอกงามขึ้นอยู่กบัการฝึกสติปัญญาให้เอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งผู้เรยีนจะไดจ้ากประสบการณ์ของตวัเองมากกว่าจากภายนอก เมื่อผู้เรยีน
ฝึกสติปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จะได้รบัความคดิใหม่  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าหรบั
เอาชนะอุปสรรคอื่นต่อไป ท าใหผู้้เรยีนเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างความรูใ้นแขนงวชิาต่าง ๆ 
และสามารถประยกุตใ์ชใ้นสงัคมไดก้วา้งขวางขึน้ (นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 48) 
      การจดัหลกัสตูรตามแนวคดิของดวิอี ้แนะน าการจดัหลกัสตูรเกลยีวทีเ่น้นความ
ต่อเนื่อง การเลอืกเนื้อหาวชิาต้องสอดคล้องกบัการพัฒนาประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสงัคม 
เช่น ในการเรยีนวทิยาศาสตร ์นอกจากเขา้ใจเนื้อหาวทิยาศาสตรแ์ลว้ยงัต้องเขา้ใจปัญหาของ
สงัคมที่จะน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ด้วย เนื้อหาประสบการณ์ใน
หลกัสูตรจะมทีัง้แนวตัง้และแนวนอน แนวตัง้คอื การขยายความรู้สู่ระดบัสูงขึน้ แนวนอนคอื
ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูใ้นสาขาวชิาต่าง ๆ การจดัการเรยีนการสอนเป็นผู้เรยีนได้ลงมอื
ปฏบิตั ิ(นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 48)  
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  2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner 
     บรเูนอร ์(Bruner, 1963 : 1-5 อ้างถงึใน ทศินา แขมมณี, 2557 : 59-66) เป็น
นักจติวทิยาทีส่นใจและศกึษาเรื่องของพฒันาการทางสตปัิญญาต่อเนื่องจากเพยีเจต์ (Piaget) 
บรเูนอรเ์ชื่อว่ามนุษยเ์ลอืกทีจ่ะรบัรูส้ ิง่ทีต่นเองสนใจและการเรยีนรูเ้กดิจากกระบวนการคน้พบ
ดว้ยตนเอง บรเูนอรเ์ป็นนักคดิทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม (Cognitivism) หรอืกลุ่มความรู้
ความเข้าใจ หรือกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด นักคิดกลุ่มนี้ เริ่มขยาย
ขอบเขตของความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรมออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ่งเป็น
กระบวนการภายในสมอง กลุ่มนี้เชื่อว่าการเรยีนรูข้องมนุษยไ์ม่ใช่เรื่องของพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก
กระบวนการตอบสนองต่อสิง่เรา้เพยีงเท่านัน้ แต่การเรยีนรูข้องมนุษยม์คีวามซบัซอ้นยิง่ไปกว่านัน้ 
การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางความคดิที่เกดิจากการสะสมขอ้มูล การสรา้งความหมายและ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู การดงึขอ้มลูออกมาใชใ้นการกระท า และการแก้ปัญหาต่าง ๆ การเรยีนรู ้
เป็นกระบวนการทางสตปัิญญาของมนุษยใ์นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง  

      แนวคิดด้านการศึกษาของ Bruner 
      บรูเนอร์ (Bruner) มแีนวคดิว่า ความงอกงามทางปัญญา หมายถึง การเพิ่ม
ความสามารถในการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้อื่น การพฒันาทางปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อมี
ความสามารถในการจดัการกบัตวัเลอืกหลาย ๆ อย่างในเวลาเดยีวกนั จดัเวลาในการเขา้ร่วม
กจิกรรมหลาย ๆ อย่าง การสอนแนวคดิพืน้ฐาน ควรสอนจากความคดิที่เป็นรูปธรรมไปจนถงึ
การใช้ความคิดที่สูงกว่า สอนโดยใช้เหตุและผลที่มาจากความคิดของผู้เรียน และสอนให้
ประยุกต์ใช้ จงัหวะของการพฒันาทางปัญญาไม่สามารถเร่งได้ แต่การพฒันาอาจไม่ต้องไป
ตามล าดบัขัน้ตอนได้ อาจสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มปีระสทิธภิาพในขัน้ใดของการพฒันาก็ได ้
การเรยีนรูเ้กดิจากการสมัผสั ความจ า สญัลกัษณ์ จนิตนาการ น าไปสู่การสรุป เริม่จากรปูแบบ
งา่ย ๆ แลว้ท าซ ้าต่อไปจนถงึการสรา้งความคดิในระดบัหลงั ๆ ทีล่กึลงไป และกวา้งออกไปจาก
รปูแบบหรอืเนื้อหาเดมิ (นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 47) 
      การจดัหลกัสตูรตามแนวคดิของบรเูนอร ์แนะน าการจดัหลกัสตูรเป็นเกลยีว คอื
จดัโครงสรา้งของวชิา โดยเริม่จากความคดิพืน้ฐานไปสู่สิง่ทีซ่บัซอ้นขึน้เรื่อย ๆ และในแต่ละระดบั 
การศึกษาจะพัฒนาความคิดพื้นฐานซ ้า ๆ แต่ให้ลึกและกว้างออกไป จนกระทัง่ผู้เรยีนได้
ความคิดครบทัง้หมดตามที่นักวิชาการในศาสตร์นัน้ต้องรู้ เช่น ในวชิาวิทยาศาสตร์จะต้อง
บูรณาการกระบวนการและความคดิพื้นฐานที่นักวทิยาศาสตร์จะต้องรูเ้ข้าไว้ด้วยกนั และให้
ผู้เรียนเริ่มเรียนกระบวนการและความคิดเหล่านี้ตัง้แต่ระดับประถมศึกษาในแต่ละระดับ
การศกึษา ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนเรื่องเดยีวกนัแต่ต่างกนัที่ความลกึและความกวา้งของเรื่องที่เรยีน 
นอกจากนี้การใชส้ตปัิญญาของผูเ้รยีนจะประสบผลส าเรจ็อย่างเตม็ทีก่ต่็อเมื่อผูเ้รยีนมคีวามพอใจ 
ครคูวรสรา้งแรงจงูใจภายนอกแลว้ค่อย ๆ เปลีย่นเป็นแรงจงูใจภายใน (นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 47) 
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      บรเูนอร ์(Bruner, 1963 อ้างถงึใน สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165) ไดก้ล่าวถงึ
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้แก่ผู้เรยีนว่า ครูสามารถจดัเตรยีมประสบการณ์เพื่อช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิความพรอ้มได้ โดยไม่ต้องรอให้พรอ้มเองตามธรรมชาต ิถ้าการน าเสนอ
ตรงกบัเงื่อนไขการรบัรู้ของผู้เรยีนและใช้วธิกีารที่เหมาะสม และได้เสนอทฤษฎขีองการเรยีน
การสอนซึง่สอดคลอ้งกบัการเรยีนรูท้ีม่ลีกัษณะส าคญั 4 ประการ คอื  
      1) ก าหนดประสบการณ์ทีจ่ะใหเ้รยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้เป็นการเรยีน
รายบุคคลและการเรยีนโดยทัว่ไป 
      2) ก าหนดวธิกีารใหผู้เ้รยีนหาความรูใ้หเ้หมาะสมทีสุ่ด ซึง่ขึน้อยูก่บัขอบข่าย
ของความรู ้
      3) ก าหนดล าดบัขัน้ตอนในการเสนอสิง่ทีเ่รยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
      4) มกีารใชแ้รงจงูใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนนัน้ ทัง้แรงจงูใจภายใน
และแรงจงูใจภายนอก 

      บรเูนอร ์(Bruner, 1963 : 1-54 อ้างถงึใน ทศินา แขมมณี, 2557 : 66-68) แนวคดิ
ทีส่ าคญั ๆ ของบรเูนอร ์มดีงันี้  
      ทฤษฎีการเรียนรู้ 
      1) การจดัโครงสรา้งของความรูใ้หม้คีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางสตปัิญญาของผูเ้รยีน มผีลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
   2) การจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มของ
ผูเ้รยีน และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสตปัิญญาของผูเ้รยีนจะช่วยใหก้ารเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพ 
   3) การคดิแบบหยัง่รู ้ เป็นการคดิหาเหตุผลอยา่งอสิระทีส่ามารถช่วยพฒันา
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ด้ 
   4) แรงจงูใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรู้ 
   5) ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของมนุษยแ์บ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้ใหญ่ ๆ คอื 
       -ขัน้การเรยีนรูจ้ากการกระท า คอื ขัน้ของการเรยีนรูจ้ากการใชป้ระสาทสมัผสั 
รบัรูส้ ิง่ต่าง ๆ การลงมอืกระท าช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีการเรยีนรูเ้กดิจากการกระท า 
       -ขัน้การเรยีนรูจ้ากความคดิ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนสามารถสรา้งมโนภาพในใจได ้
และสามารถเรยีนรูจ้ากภาพแทนของจรงิได้ 
       -ขัน้การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์และนามธรรม เป็นขัน้การเรยีนรูส้ ิง่ทีซ่บัซอ้นและ
เป็นนามธรรมได ้
   6) การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดจ้ากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด หรอื
สามารถจดัประเภทของสิง่ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   7) การเรยีนรูท้ีไ่ดผ้ลดทีีสุ่ด คอื การใหผู้้เรยีนคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
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      หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
      1) กระบวนการคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีด่มีคีวามหมาย
ส าหรบัผูเ้รยีน 
   2) การวเิคราะหแ์ละจดัโครงสรา้งเนื้อหาสาระการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสม  เป็นสิง่ 
จ าเป็นทีต่อ้งท าก่อนการสอน 
   3) การจดัหลกัสตูรแบบเกลยีว ช่วยใหส้ามารถสอนเนื้อหาหรอืความคดิรวบยอด 
เดยีวกนัแก่ผูเ้รยีนทุกวยัได ้โดยตอ้งจดัเนื้อหาความคดิรวบยอดและวธิสีอนใหเ้หมาะสมกบัขัน้
พฒันาการของผูเ้รยีน 
   4) ในการเรยีนการสอนควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิอย่างอสิระใหม้ากเพื่อช่วย
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
   5) การสรา้งแรงจงูใจภายในใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน  เป็นสิง่จ าเป็นในการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
   6) การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัขัน้พฒันาการทางสตปัิญญาของ
ผูเ้รยีน จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
   7) การสอนความคดิรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รยีนเป็นสิง่จ าเป็น 
   8) การจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง สามารถช่วย
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
 

  3. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers 
      โรเจอรส์ (Rogers, 1969) เป็นนักคดิทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
หรอืกลุ่มทฤษฎแีรงจงูใจ ให้ความส าคญัความเป็นมนุษยแ์ละมองมนุษยว์่ามคีุณค่า มคีวามดงีาม 
มคีวามสามารถ มคีวามต้องการ และมแีรงจงูใจภายในทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตน หากบุคคล
ไดร้บัอสิรภาพและเสรภีาพ มนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ (นิรมล 
ศตวุฒ,ิ 2551 : 49 ; ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 68) กลุ่มนี้มแีนวคดิว่า จุดมุ่งหมายของการศกึษา 
คอื การทีศ่กัยภาพของมนุษยไ์ดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที ่ผูท้ีผ่่านกระบวนการเรยีนรูแ้ลว้ย่อม
สามารถยังมีชีวิตอยู่ได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่เ ป่ียมไปด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง 
กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นไปในลกัษณะของการพึง่ตนเอง เป็นกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และ
หลกัสูตรกค็อื ประมวลประสบการณ์ของชวีตินัน่เอง  (Rogers, 1969 : 299 อ้างถงึใน ศกัดิศ์ร ี
ปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 54)  
      ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers เป็นทฤษฎภีายในที่ย ้าลกัษณะของตวับุคคล
มากกว่าสิง่แวดล้อม ใช้วธิกีารทางอ้อม หรอืผู้รบับรกิารเป็นจุดศูนยก์ลาง โรเจอร์ส (Rogers) 
และมาสโลว ์(Maslow) มแีนวคดิตรงกนัในเรือ่งบรูณาการและศกัยภาพของมนุษย ์ถ้าศกัยภาพ
ของมนุษยไ์ด้รบัการบูรณาการหรอืพฒันาสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้ว ก็จะสามารถด ารงชวีติอยู่
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อย่างสมบูรณ์ จากการสงัเกตของโรเจอรส์พบว่า ผู้ให้ค าปรกึษาเป็นผูช้่วยใหก้ารงอกงามและ
พฒันาการเป็นไปไดง้่ายขึน้ เปรยีบเสมอืนกบัครเูป็นผูช้่วยให้การเรยีนรูข้องผู้เรยีนนัน้ง่ายเขา้ 
(ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 54-55)  
      แนวคิดด้านการศึกษาของ Rogers  
      โรเจอรส์ (Rogers) มแีนวคดิว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิอยา่งมปีระสทิธภิาพถ้าผูเ้รยีน
มแีรงจงูใจ มเีจตคตทิี่ดต่ีอการเรยีนรู ้เน้นการสรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มที่เอื้ ออ านวยให้
เกดิแรงจงูใจ เพื่อน าไปสู่การเรยีนรู ้บรรยากาศทีส่่งเสรมิการเรยีนรู ้มอีงคป์ระกอบ 3 ประการ 
ดงันี้ (นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 49) 
      1) ความเป็นจรงิ  ครทู าตวัตามความเป็นจรงิตามธรรมชาตแิละแสดงความรูส้กึ 
ในขอบเขตทีเ่หมาะสม 
      2) การยอมรบัและใหเ้กยีรตผิูเ้รยีน  ครคู านึงถงึความรูส้กึของผูเ้รยีน ยอมรบั
ความคดิเหน็ ไวว้างใจและสนใจ 
      3) ความเขา้ใจ  ครมูใีจเป็นกลาง ไมม่อีคต ิ
      การจดัหลกัสูตรตามแนวคดิของโรเจอรส์ แนะน าการจดัหลกัสูตรให้มคีวาม
ยดืหยุ่น ก าหนดเนื้อหาไว้กว้าง ๆ ไม่ตายตวั ให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้เลอืกเรยีนตามความถนัด
และความสนใจ เช่น จดัหลกัสูตรแบบโรงเรยีนซมัเมอร ์ฮลิล ์(Summer Hill) (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, 
นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 70) 
      โรเจอรส์ (Rogers, 1969 อ้างถงึใน สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165) ไดน้ า
เทคนิควธิกีารให้ค าปรกึษาแก่คนไขม้าใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนแก่ผู้เรยีนในลกัษณะยดึ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มี
ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน มคีวามเป็นตวัของตวัเอง สามารถกระท าทุกสิง่ทุกอย่างด้วย
ตนเอง มคีวามรูใ้นการแก้ปัญหา สามารถคดิวเิคราะห ์สามารถปรบัตวั ยดืหยุ่น มสีตปัิญญาที่
จะเผชญิกบัปัญหาใหม่ ๆ และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมคีรูเป็นผู้ให้
ค าแนะน าช่วยเหลอื ซึง่ครจูะตอ้งเขา้ใจปฏกิริยิาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน  
      โรเจอรส์ (Rogers, 1969 อา้งถงึใน ทศินา แขมมณี, 2557 : 70) แนวคดิทีส่ าคญั ๆ 
ของโรเจอรส์ มดีงันี้  
      ทฤษฎีการเรียนรู้ 
     มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนเองไดด้หีากอยู่ในสภาพการณ์ทีผ่่อนคลายและเป็น
อิสระ การจดับรรยากาศการเรยีนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรยีนรู้ และเน้นให้ผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง โดยครูใช้วธิีการสอนแบบชี้แนะ และท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรยีนรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รยีน และการเรยีนรูจ้ะเน้นกระบวนการเป็นส าคญั 
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      หลกัการจดัการศึกษา/การสอน 
      1) การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหอ้บอุ่น ปลอดภยั ไมน่่าหวาดกลวั น่าไว ้
วางใจ จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
   2) ผูเ้รยีนแต่ละคนมศีกัยภาพและแรงจงูใจทีจ่ะพฒันาตนเองอยูแ่ลว้ ครจูงึควร
สอนแบบชีแ้นะ โดยใหผู้เ้รยีนเป็นผูน้ าทางในการเรยีนรูข้องตน และคอยช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหเ้รยีน
อยา่งสะดวกจนบรรลุผล 
   3) การจดัการเรยีนการสอนควรเน้นการเรยีนรูก้ระบวนการเป็นส าคญั เนื่องจาก 
กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นเครือ่งมอืส าคญัทีบุ่คคลใชใ้นการด ารงชวีติและแสวงหาความรู้ต่อไป 
 

  4. ทฤษฎีพหปัุญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ Gardner 
      การด์เนอร ์(Gardner, 1983 อ้างถงึใน ทศินา แขมมณี, 2557 : 85-86) จาก
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ เป็นผูบุ้กเบกิทฤษฎนีี้ ในปี ค.ศ.1983 เขาไดเ้ขยีนหนังสอืชื่อ “Frames 
of Mind : The Theory of Multiple Intelligences” ซึง่ไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวาง แนวคดิ
ของเขาก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางความคดิเกี่ยวกบั “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลาย 
เป็นทฤษฎทีีก่ าลงัมอีทิธพิลอยา่งกวา้งขวางต่อการจดัการศกึษาและการเรยีนการสอนในปัจจุบนั   
      ทฤษฎีการเรียนรู้ 
      แนวคิดเรื่องเชาวน์ปัญญาที่มีมาแต่ดัง้เดิมนั ้น จ ากัดอยู่ที่ความสามารถ
ทางดา้นภาษา ความสามารถทางดา้นคณิตศาสตร ์และการคดิเชงิตรรกะหรอืเชงิเหตุผลเป็นหลกั 
การวัดเชาวน์ปัญญาของผู้เรียนวัดจากคะแนนที่ท าได้จากแบบทดสอบทางสติปัญญา 
ประกอบดว้ย การทดสอบความสามารถทัง้ 2 ดา้นดงักล่าว คะแนนจากการวดัเชาวน์ปัญญาจะ
เป็นตวัก าหนดเชาวน์ปัญญาของบุคคลนัน้ไปตลอด เชื่อว่าองคป์ระกอบของเชาวน์ปัญญาจะไม่
เปลีย่นแปลงไปตามวยัหรอืประสบการณ์มากนกั แต่เป็นคุณลกัษณะทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด  
      การด์เนอร ์(Gardner, 1983 อา้งถงึใน สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 166) ผูเ้สนอ 
ทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ของ
บุคคล ได้สรุปว่าคนทุกคนมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหลายด้านและแตกต่างกัน 
สามารถน าเชาวน์ปัญญาไปใช้ในการสรา้งสรรคแ์ละแก้ปัญหาต่าง ๆ เชาวน์ปัญญาแต่ละด้าน
เป็นอิสระซึ่งกนัและกนั และทุกคนสามารถพฒันาเชาวน์ปัญญาเหล่านี้ได้ ในการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนในห้องเรยีน ครูผู้สอนควรจดักจิกรรมที่ส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาที่หลากหลาย
เหล่านี้ใหแ้ก่ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารสอนหลายวธิ ีและการจดักจิกรรมหลายรปูแบบ เพื่อใหผู้เ้รยีนได้
ปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ของตน อีกทัง้ เป็นการ
พฒันาสมองของผูเ้รยีนทัง้ 2 ดา้นดว้ย 
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      การด์เนอร ์(Gardner, 1983 อา้งถงึใน อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-28) ใหน้ิยาม
ค าว่า “เชาวน์ปัญญา ( Intelligence)” ไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาใน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรอืการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์กบับรบิททาง
วฒันธรรมในแต่ละแห่ง รวมทัง้ความสามารถในการตัง้ปัญหาเพื่อจะหาค าตอบและเพิม่พูน
ความรู ้การด์เนอรม์คีวามเชื่อพืน้ฐานทีส่ าคญั 2 ประการ คอื  
      1) เชาวน์ปัญญาของบุคคลมหีลายดา้น มไิดม้แีต่ความสามารถเฉพาะดา้นภาษา 
และดา้นการใชเ้หตุผลและคณิตศาสต์เท่านัน้ แต่ละคนจะมคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่าง
กนัไป และมคีวามสามารถในดา้นต่าง ๆ ไมเ่ท่ากนั ความสามารถทีผ่สมผสานกนัออกมา ท าให้
บุคคลแต่ละคนมแีบบแผนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
      2) เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ในระดบัที่ตนมตีอนเกดิ แต่จะ
สามารถเปลีย่นแปลงได ้หากไดร้บัการส่งเสรมิทีเ่หมาะสม เชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นถูกควบคุม
โดยสมองส่วนต่าง ๆ หากสมองส่วนใดถูกท าลาย ความสามารถในดา้นทีส่มองส่วนนัน้ควบคุม
กจ็ะไดร้บัความกระทบกระเทอืนดว้ย ส าหรบัสมองส่วนทีไ่ม่ถูกท าลายกย็งัท างานปกต ิเชาวน์ปัญญา
แต่ละด้านไม่ได้ท างานแยกจากกนัแต่จะท างานอย่างผสมผสานกนั ในการกระท าอย่างหนึ่ง
แมน้ดเูหมอืนว่าใชเ้ชาวน์ปัญญาดา้นเดยีว แต่ในความเป็นจรงิต้องอาศยัเชาวน์ปัญญาหลายดา้น 
ผสมผสานกนั เช่น การเล่นดนตรีนอกจากอาศยัเชาวน์ปัญญาด้านดนตรแีล้ว ยงัต้องอาศัย
เชาวน์ปัญญาดา้นภาษา ดา้นการเขา้ใจผูอ้ื่น และดา้นการเขา้ใจตนเองดว้ย 
      ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 9 ด้านตามแนวคดิของการด์เนอร์ (Gardner, 
1983 อ้างถงึใน สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 166-168 ; Gardner, 1983 อ้างถงึใน ทศินา 
แขมมณ,ี 2557 : 87-89 และ Gardner, 2548 อา้งถงึใน อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 28-42) ดงันี้ 
      1) เชาวน์ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา การแสดงออก การเข้าใจ
ถ้อยค า และศลิปะในการสื่อสาร ผู้ที่มคีวามสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านนี้ จะเป็นคนที่ชอบ
การอ่าน การเขยีน การพูดอภปิราย การสื่อสารกบัผู้อื่น การใช้ค าศพัท์ การแสดงออกของ
ความคดิ การประพนัธ ์การแต่งเรือ่ง มคีวามจ าด ีชอบเล่นเกมเกีย่วกบัค าปรศินาอกัษรไขว ้ 
       กิจกรรมที่ช่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาด้านนี้ เช่น การบูรณาการการอ่าน
เขยีนในวชิาอื่น ๆ การฟัง การฝึกพูดในที่สาธารณะ การสมัภาษณ์ การโต้วาท ีการอภปิราย 
การเล่าเรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ การเขยีนเรื่อง บทความ นิทาน การฝึกทกัษะการเขยีน
โคลง กลอน ค าคลอ้งจอง และการเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์
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      2) เชาวน์ปัญญาดา้นการใชเ้หตุผลและคณติศาสต์ (Logical-Mathematical  
          Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการคดิหาเหตุและผล มคีวามเข้าใจในความสมัพนัธ์
ของการกระท า วตัถุ และความคดิ มคีวามสามารถในการค านวณ การพจิารณาปัญหาและการ
แกปั้ญหา การคดิวเิคราะห ์สามารถเขา้ใจรปูแบบ และความสมัพนัธก์บัสิง่อื่น  
       กจิกรรมที่ช่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาด้านนี้ เช่น การบูรณาการทกัษะทาง
คณิตศาสตร์กบัวิชาอื่น ๆ การฝึกแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การเล่นเกม การฝึกทกัษะทาง
คณติศาสตร ์การออกแบบท าการทดลอง การคดิค านวณ การจดัหมวดหมู ่และการฝึกวเิคราะห์ 
      3) เชาวน์ปัญญาดา้นมติสิมัพนัธ ์(Spatial Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการมองเหน็สิง่ต่าง ๆ การสร้างสิง่ที่สร้างสรรค์หรอื
จนิตนาการภายในใจ การเข้าใจภาพหลายมติิ การออกแบบ การเดนิเรอืและสถาปัตยกรรม 
เป็นความสามารถในการมอง 3 มติ ิการถ่ายโอนการเรยีนรู ้การสรา้งสรรค์ประสบการณ์ของตน
สู่จนิตนาการ เชาวน์ปัญญาดา้นนี้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรบังานทางทศันศลิป์ เชาวน์ปัญญาดา้นนี้
ถูกควบคุมโดยสมองซกีขวา และแสดงออกทางความสามารถดา้นศลิปะ  
       กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาดา้นน้ี เช่น การบรูณาการศลิปะกบัวชิา
อื่น ๆ การใชส้ขีดีเส้นใต้ขอ้ความทีส่ าคญั การใช้ภาพช่วยในการเรียน การเรยีนรูจ้ากวดีทิศัน์ 
สไลด ์หรอืภาพยนตร ์การสรา้งสรรคภ์าพ การสรา้งแบบรปู การคดิเป็นภาพ การใชส้ญัลกัษณ์ 
กราฟิก การใชแ้ผนภมู ิการท าแผนผงัความคดิ แผนที ่และการสรา้งรปูบลอ็ก 
      4) เชาวน์ปัญญาดา้นการเคลื่อนไหวร่างกายและกลา้มเนื้อ (Bodily-Kinesthetic  
          Intelligence) 
       เป็นความสามารถในดา้นการเคลื่อนไหวรา่งกาย การแสดงออกทางอารมณ์ 
ภาษาท่าทางและการออกก าลงักาย เชาวน์ปัญญาดา้นนี้จะเป็นการควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ทุกส่วนใหป้ระสานกนัไดด้ ีมคีวามยดืหยุ่น คล่องแคล่ว แขง็แรง ประสาทสมัผสัด ีมกีลยุทธใ์น
การวางแผนเคลื่อนไหวรา่งกาย เป็นการแสวงหาความรูโ้ดยใชก้ารเคลื่อนไหวร่างกาย  
       กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเชาวน์ปัญญาด้านนี้  เช่น การบูรณาการการ
เคลื่อนไหวกับการเรยีนรู้วิชาอื่น ๆ การใช้ร่างกายเป็นสื่อในการเรียนการสอน การแสดง 
ท่าทาง แสดงละคร แสดงบทบาทสมมต ิการเล่นเกม การร าหรอืท าท่าทางประกอบเพลงหรอื
เสยีงดนตร ีการศกึษานอกสถานที ่
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      5) เชาวน์ปัญญาดา้นดนตร ี(Musical Intelligence) 
       เป็นความสามารถเกี่ยวกบัท่วงท านอง จงัหวะ ระดบัเสยีงสูงต ่า สามารถ
เล่นเครื่องดนตรไีด้ ร้องเพลงร่วมกบัผู้อื่นได้ มคีวามซาบซึ้งและสนุกสนานในการฟังดนตร ี
สามารถท าเสยีงลอ้เลยีนเสยีงดนตรทีีฟั่งได ้เชาวน์ปัญญาดา้นนี้ถูกควบคุมโดยสมองซกีขวาแต่ยงั 
ไมส่ามารถระบุต าแหน่งทีแ่น่นอนได ้ 
       กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาดา้นนี้ เช่น การบูรณาการดนตรใีนวชิา
อื่น ๆ การใช้เพลงหรอืดนตรปีระกอบในการปฏบิตักิจิกรรม การใช้ดนตรชี่วยสรา้งภาพในสมอง 
การเตน้ การแต่งเพลง การใชเ้ครือ่งเคาะจงัหวะดนตร ีและการเล่นดนตร ี
      6) เชาวน์ปัญญาดา้นการเขา้ใจผูอ้ื่น (Interpersonal Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น เขา้ใจในอารมณ์ ความรูส้กึ 
ความคดิและพฤตกิรรมของผูอ้ื่น สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ด ีมคีวามเป็นผูน้ า รูจ้กัรกัษา
ความสมัพนัธ์กบัผู้อื่น ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ตลอดจนมทีกัษะของการขดัแยง้และการ
ประนีประนอม มคีวามฉลาดทางอารมณ์ ผู้มคีวามสามารถทางด้านนี้มกัเป็นผู้มคีวามไวต่อ
ความรูส้กึและความต้องการของผูอ้ื่น มคีวามเป็นมติร ชอบช่วยเหลอืและใหค้ าปรกึษาแก่ผูอ้ื่น
เชาวน์ปัญญาดา้นนี้ถูกควบคุมโดยสมองส่วนหน้า  
       กจิกรรมที่ช่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาทางด้านนี้ เช่น การบูรณาการปัญญา
ทางสงัคมเขา้กบัวชิาอื่น ๆ การเรยีนแบบรว่มมอื การท างานกลุ่ม และการอยูค่่ายพกัแรม 
      7) เชาวน์ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการรู้จกัและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น 
ความรูส้กึ ค่านิยม ความเชื่อ การรบัรู ้การคดิ มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มกีารวางแผนอย่างมี
ประสทิธภิาพ มบีุคลกิทีเ่ขม้แขง็ จะท าอะไรมกัต้องการเวลาในการคดิไตร่ตรอง และชอบทีจ่ะคดิ
คนเดยีว ชอบความเงยีบสงบ สามารถประพฤตปิฏบิตัดิว้ยตนเองได ้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ไดด้ ี
รูจ้กัตนเองตามความเป็นจรงิ เช่น มจีุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใด รูเ้ท่าทนัอารมณ์และความคดิของตน 
มกีารสรา้งแรงจงูใจจากภายใน  
       กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาดา้นนี้ เช่น การศกึษาอสิระ การพูดหรอื
เขยีนบทความที่เกี่ยวกบัประสบการณ์หรอืเรื่องราวของชวีติตน การท างานเดี่ยว และการฝึก
ประเมนิตนเอง  
      8) เชาวน์ปัญญาดา้นการเขา้ใจธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence) 
       เป็นความสามารถในการเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของธรรมชาติ สิง่แวดล้อม พชื 
สตัว ์และสามารถท าความรูจ้กั จ าแนกส่วนต่าง ๆ ตามธรรมชาต ิเขา้ใจความสมัพนัธใ์นระบบ
นิเวศน์ สามารถสัมพนัธ์กับสิ่งมีชีวิตได้อย่างดี ตระหนักถึงการด ารงชีวิตและอิทธิพลของ
ธรรมชาต ิรกัธรรมชาต ิไวต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม  
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       กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิเชาวน์ปัญญาดา้นน้ี เช่น การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การท าโครงการเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนโดยมอบหมาย
ใหผู้เ้รยีนสงัเกตต้นไมแ้ละจดบนัทกึ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนนอกหอ้งเรยีนโดยการไป
ทศันศกึษา การใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสสมัผสักบัธรรมชาตริอบ ๆ ตวั การมอบหมายใหผู้เ้รยีนดูแล
สตัวเ์ลีย้ง หรอืดแูลสวนสาธารณะ การไปศกึษาธรรมชาต ิการวาดภาพ หรอืถ่ายภาพธรรมชาต ิ
      9) เชาวน์ปัญญาดา้นจติวญิญาณ (Spiritual Intelligence) 
       การด์เนอร ์(Gardner, 2548 อ้างถงึใน อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 42)  สรุปว่า 
เชาวน์ปัญญาด้านจติวญิาณเกี่ยวเนื่องกบัปรชัญาอตันิยม (Existentialism) ซึ่งเป็นปรชัญาที่
เสรมิสรา้งใหม้นุษยม์เีสรภีาพในการเลอืก และมคีวามรบัผดิชอบต่อการกระท าของตน สอนให้
มนุษยย์ดึตวัเองเป็นหลกั และการศกึษาต้องสรา้งมนุษยใ์หเ้ป็นผูม้วีนิัยในตนเอง นอกจากนี้ยงัเน้น 
เรื่องศลีธรรมและจรยิธรรม โรงเรยีนไม่ควรสอนโดยใชว้ธิสีอนแบบเดยีวหรอืสอนในลกัษณะ
เดมิ ๆ ทีเ่รยีกว่า Uniform School และไม่ควรให้ความส าคญัเฉพาะเชาวน์ปัญญาดา้นภาษา 
หรอืดา้นการใชเ้หตุผลและคณติศาสตรเ์ท่านัน้ แต่ควรสอนโดยใหค้วามส าคญักบัเชาวน์ปัญญา
หลาย ๆ ดา้น และควรใหค้วามส าคญักบัแนวการปฏบิตัต่ิอไปนี้ 
          (1) ควรสรา้งบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้และเชญิชวนต่อการเรยีนรู ้
       (2) ใหค้วามส าคญักบัเอกกตับุคคล และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดท้ างานเป็นกลุ่ม 
และใหผู้เ้รยีนชัน้โตกว่า ไดม้สี่วนช่วยในกจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นต่าง ๆ  
       (3) ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัิ 
       (4) ใชส้ื่อ แหล่งการเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
       (5) สรา้งโรงเรยีนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (Community School) 
       (6) ประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
       (7) หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัผูเ้รยีน 
      สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553 : 168) กล่าวถงึการสอนแบบบูรณาการ ควรเน้น
การพฒันาความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้านเหล่านี้ไปพรอ้ม ๆ กนั ซึง่อาจท าได้
โดยการจดักจิกรรมตามสภาพจรงิในชวีติประจ าวนัอย่างมชีวีติชวีา การมสี่วนร่วมในกจิกรรม
การเรยีนรู ้การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผูเ้รยีนโดยองค์รวม เน้นการพฒันาทกัษะ 
กระบวนการคดิ การสื่อความหมาย การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น และการใช้สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย  
      นอกจากการด์เนอร ์(Gardner, 2548 อ้างถงึใน อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 42-43) 
จะใหค้วามส าคญักบัทฤษฎพีหุปัญญาแลว้ ยงัไดเ้สนอการคดิในอนาคตไว ้5 ขอ้ โดย 3 ขอ้แรก
เป็นการคดิในเรื่องของความรูแ้ละความเกี่ยวเนื่องกบัเชาวน์ปัญญา ส่วนการคดิ 2 ขอ้สุดทา้ย
เกีย่วเนื่องกบัการเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ดงันี้    
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          (1) การคดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรูท้ ัง้หลายเขา้ดว้ยกนั 
          (2) การคดิในเชงิสงัเคราะหเ์ป็นองคร์วม 
          (3) การคดิในเชงิสรา้งสรรคห์รอืคดินอกกรอบ และควรฝึกใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ
ในการตัง้ค าถาม  
          (4) การเคารพนบัถอื ยกยอ่ง ยอมรบั และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ระหว่าง
ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูส้อนกบัผูเ้รยีน หรอืระหว่างผู้บรหิาร ผูส้อนและผูป้กครอง เป็นตน้ 
          (5) การใหค้วามส าคญักบัคุณธรรม จรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
      การประยกุตใ์ช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 
      ทฤษฎีพหุปัญญา ได้ขยายขอบเขตของความหมายของค าว่าเชาวน์ปัญญา
ออกไปอย่างกวา้งขวางมากขึน้จากเดมิ ส่งผลให้การจดัการเรยีนการสอนขยายขอบเขตอย่าง
กว้างขวางเช่นกนั แนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรยีนการสอนมหีลากหลาย 
(ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 89-90) ดงันี้ 
      1) เนื่องจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เหมอืนกนั ดงันัน้ ในการ 
จดัการเรยีนการสอนควรมกีิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสรมิเชาวน์ปัญญา
หลาย ๆ ดา้น มใิช่มุง่พฒันาแต่เพยีงเชาวน์ปัญญาดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ดงัเช่นในอดตี เรามกั 
จะมกีารเน้นการพฒันาดา้นภาษาและดา้นคณิตศาสตรห์รอืดา้นการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะอนัเป็น
การพัฒนาสมองซีกซ้ายเป็นหลกั ท าให้ผู้เรยีนไม่มีโอกาสพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านอื่น ๆ 
เท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูเ้รยีนที่มเีชาวน์ปัญญาด้านอื่นสูง จะขาดโอกาสทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
พฒันาในดา้นทีต่นมคีวามสามารถหรอืถนัดเป็นพเิศษ การจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการของ
เชาวน์หลาย ๆ ดา้น จะช่วยใหผู้เ้รยีนทุกคนมโีอกาสทีจ่ะพฒันาตนเองอย่างรอบดา้น พรอ้มทัง้
ช่วยส่งเสรมิอจัฉรยิภาพหรอืความสามารถเฉพาะตนของผูเ้รยีนไปในตวั  
   2) เนื่องจากผูเ้รยีนมรีะดบัพฒันาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ดงันัน้ 
จงึจ าเป็นจะตอ้งจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัขัน้พฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รยีน เช่น 
ผูเ้รยีนทีม่เีชาวน์ปัญญาดา้นดนตรสีงูจะพฒันาปัญญาดา้นดนตรขีองตนไปอย่างรวดเรว็ต่างจาก 
ผูเ้รยีนคนอื่น ๆ การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนผู้เรยีนที่มขี ัน้พฒันาการด้านใดด้านหนึ่งสูง 
ควรตอ้งแตกต่างไปจากผูเ้รยีนทีม่ขี ัน้พฒันาการในดา้นนัน้ต ่ากว่า  
      3) เนื่องจากผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เหมอืนกนั การผสมผสาน 
ของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มอียู่ไม่เท่ากนันี้ ท าให้เกดิเป็นเอกลกัษณ์หรอืลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละคนซึง่ไมเ่หมอืนกนั หรอือกีนัยหนึ่งเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลท าใหแ้ต่ละคนแตกต่างกนั 
และความแตกต่างที่หลากหลายนี้สามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม ดงันัน้ ระบบ
ความคดิที่ว่า คนนี้โง่ ฉลาด หรอืเก่งกว่าคนนัน้คนนี้จงึควรเปลี่ยนไป การสอนควรเน้นการ
ส่งเสรมิความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รยีน ครคูวรสอนโดยเน้นใหผู้เ้รยีนคน้หาเอกลกัษณ์ของตน 
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ภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลกัษณ์ของผู้อื่น รวมทัง้เหน็คุณค่าและ
เรยีนรู้ที่จะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นนี้ ผู้เรยีนก็จะ
เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข มทีศันคตทิี่ดต่ีอตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง ในขณะเดยีวกนักม็คีวาม
เคารพในผูอ้ื่น และอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กูลกนั 
      4) ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ ควรจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นไปจาก
แนวคดิเดมิทีใ่ชก้ารทดสอบเพื่อวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพยีงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ 
และทีส่ าคญัคอื ไมส่มัพนัธก์บับรบิททีแ่ทจ้รงิทีใ่ชค้วามสามารถนัน้ ๆ ตามปกต ิวธิกีารประเมนิ 
ผลการเรยีนการสอนทีด่ ีควรมกีารประเมนิหลาย ๆ ดา้น และในแต่ละดา้นควรเป็นการประเมนิ
ในสภาพการณ์ของปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่สมัพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาด้าน
นัน้ ๆ การประเมนิจะต้องครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา หรอืการสรา้งสรรคผ์ลงาน
โดยใช้อุปกรณ์ที่ส ัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั ้น ๆ อีกวิธีหนึ่ งคือการให้ผู้เรียนอยู่ใน
สภาพการณ์ที่ซบัซ้อน ซึ่งต้องใช้เชาวน์ปัญญาหลายด้าน หรอืการให้อุปกรณ์ซึ่งสมัพนัธ์กบั
เชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้น และสงัเกตดูว่าผูเ้รยีนเลอืกใชเ้ชาวน์ปัญญาดา้นใด หรอืศกึษาและ
ใชอุ้ปกรณ์ซึง่สมัพนัธก์บัเชาวน์ปัญญาดา้นใดมากเพยีงใด 
      อรนุช ลมิตศริ ิ(2553 : 43-44) กล่าวว่า ทฤษฎพีหุปัญญานับเป็นนวตักรรม
อยา่งหนึ่งทางการศกึษา นอกจากจะตอ้งช่วยใหค้รเูขา้ใจถงึความสามารถ ความถนัดของตนแลว้ 
ยงัช่วยใหเ้ขา้ใจถงึความสามารถหรอืเชาวน์ปัญญาด้านต่าง ๆ ของผู้เรยีนด้วย เชาวน์ปัญญา
ดา้นทีเ่ด่นของผูเ้รยีนกจ็ะเป็นสไตลก์ารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนผูน้ัน้ กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะเรยีนไดด้จีาก
เชาวน์ปัญญาด้านนัน้ ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจงึควรมคีวามหลากหลาย โดยจดั
กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชเ้ชาวน์ปัญญาด้านนัน้ เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรู ้เนื่องจากผูเ้รยีน
แต่ละคนมเีชาวน์ปัญญาทีแ่ตกต่างกนั ครจูงึตอ้งหาวธิสีอนใหไ้ดเ้ชาวน์ปัญญาครบทุกดา้น 
      ผูส้อนสามารถน าทฤษฎพีหุปัญญามาประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะต่าง ๆ ดงันี้  
   1) การพฒันาความสามารถใหก้บัผูเ้รยีน ควรเริม่จากการพฒันาเชาวน์ปัญญา
ดา้นที่เด่นก่อน ซึ่งจะส่งผลให้ความสามารถด้านอื่นพฒันาขึน้ด้วย เพราะความสามารถแต่ละ
ดา้นเกี่ยวโยงสมัพนัธก์นั การทีใ่หผู้เ้รยีนพฒันาในเชาวน์ปัญญาด้านทีเ่ด่นก่อนจะท าใหผู้เ้รยีน
รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า มคีวามสามารถ เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอตนเอง ยอมรบัตนเอง และพยายามที่
จะท าใหต้นเองดขีึน้ เช่น ผูเ้รยีนมเีชาวน์ปัญญาทางดา้นร่างกาย ควรเรยีนรูจ้ากการเคลื่อนไหว
โดยอาจใหท้่องค าศพัทข์ณะทีป่รบมอืใหจ้งัหวะ หรอืกระโดดตบไปดว้ย  
   2) ผูส้อนควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคน้หาเอกลกัษณ์ของตน ภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ 
ของตนและเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอ้ื่น รวมทัง้เหน็คุณค่าและเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามแตกต่างของ
แต่ละบุคคลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึง่จะช่วยใหผู้้เรยีนเรยีนอย่างมคีวามสุข เหน็คุณค่า
ของตน และเคารพผูอ้ื่นและอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กูลกนั  
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   3) ควรจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่น จดัชมรมวชิาการ ชมรมอนุรกัษณ์ธรรมชาต ิชมรมหมากรุก ชมรมยุวทูต จดัเวทปีระกวด 
เล่นดนตร ีแต่งเพลง แต่งกลอน เล่นกีฬา หรอืน าผู้ที่มคีวามสามารถทางด้านดนตรไีปสถานี
วทิยุโทรทศัน์ น าผู้ที่ชอบฟ้อนร าไปฝึกฟ้อนร ากบัแม่บ้านในหมู่บ้าน ผู้ที่มเีชาวน์ปัญญาด้าน
ภาษาและด้านการเขา้ใจผูอ้ื่น แบ่งกลุ่มไปสมัภาษณ์ผูท้ี่ตนคดิว่าเป็นนักสู้เพื่อชวีติ โดยศกึษา
เทคนิคการสมัภาษณ์ก่อนออกไปสมัภาษณ์จรงิ และกลบัมาน าเสนอผลงาน เป็นตน้ 
      4) ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนถ่ายทอดสิง่ที่เรยีนรู้ในลกัษณะที่แตกต่างกนั ตามความ 
สามารถ ความถนัดในการเรยีนรู ้เช่น ผูท้ีม่เีชาวน์ปัญญาดา้นดนตร ีอาจน าความรูท้ี่ ได้มาแต่ง
เป็นเพลงมดีนตรปีระกอบ ผูท้ีม่เีชาวน์ปัญญาดา้นภาษา อาจถ่ายทอดเป็นค ากลอน หมอล า ลเิก  
หรอืผูท้ีม่เีชาวน์ปัญญาดา้นมติสิมัพนัธอ์าจถ่ายทอดออกมาในลกัษณะรปูภาพแผนผงัความคดิ  
   5) การประเมนิผลควรประเมนิหลาย ๆ ดา้น นอกเหนือจากการใชแ้บบทดสอบ
เพื่อวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ การประเมนิผลต้องครอบคลุม 
ความสามารถในการแกปั้ญหาหรอืการสรา้งสรรคง์านโดยใชอุ้ปกรณ์ทีส่มัพนัธก์บัเชาวน์ปัญญา
ดา้นนัน้ ๆ   
  จากทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว จะเห็นได้ว่า
ปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยมที ่Dewey น ามาใชใ้นการศกึษา ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญา
ของ Bruner ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers และทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner มหีลกัการและ
แนวคดิที่สอดคลอ้งกนัหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะการบูรณาการและการยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการเกดิขึน้ในสมยัของ Dewey มแีนวคดิว่า คนเราสามารถ
เชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่มใีนหลกัสูตรได้อย่างน้อย 2 วชิาขึ้นไป 
และวธิกีารเชื่อมโยงน้ีจะส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรู้
ไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรอืเรื่องทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได้ ในการจดัการเรยีนการสอน
ควรเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ครเูป็นเพยีง 
ผูส้่งเสรมิและแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้  Bruner มแีนวคดิว่า การจดัการเรยีนการสอน
ให้แก่ผู้เรยีน ครูสามารถจดัเตรยีมประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิความพรอ้มได ้
โดยไมต่อ้งรอใหพ้รอ้มเองตามธรรมชาต ิถ้าการน าเสนอตรงกบัเงื่อนไขการรบัรูข้องผูเ้รยีนและ
ใชว้ธิกีารที่เหมาะสม มกีารใช้แรงจูงใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนทัง้แรงจูงใจภายใน
และแรงจงูใจภายนอก  Rogers มแีนวคดิว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิอย่างมปีระสทิธภิาพถ้าผูเ้รยีนมี
แรงจงูใจ มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้เน้นการสรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้ออ านวยใหเ้กดิ
แรงจงูใจ เพื่อน าไปสู่การเรยีนรู ้การจดัหลกัสูตรทีม่คีวามยดืหยุ่น ก าหนดเนื้อหาไวก้วา้ง ๆ ไม่
ตายตวั ให้ผู้เรยีนแต่ละคนได้เลอืกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ ในลกัษณะยดึผู้เรยีน
เป็นส าคญั โดยมเีป้าหมายเพื่อช่วยใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้คีวามสามารถ



  35 

ในหลาย ๆ ดา้น มคีวามเป็นตวัของตวัเอง สามารถกระท าทุกสิง่ทุกอย่างด้วยตนเอง มคีวามรู้
ในการแก้ปัญหา สามารถคิดวเิคราะห์ สามารถปรบัตวั ยดืหยุ่น มสีติปัญญาที่จะเผชิญกับ
ปัญหาใหม่ ๆ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมคีรูเป็นผู้ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอื ซึ่งครูจะต้องเข้าใจปฏกิิรยิาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในตวัผู้เรยีน และ Gardner มี
แนวคดิว่า การจดัการเรยีนการสอนต้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน ใหค้วามส าคญั
กบัเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้น มกีารสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ใชว้ธิสีอน
ทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนลงมอืปฏบิตัิ ใชส้ื่อ แหล่งการเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ประเมนิผลด้วยวธิกีารที่หลากหลาย มกีารคดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรู้
ทัง้หลายเขา้ดว้ยกนั การคดิในเชงิสงัเคราะหเ์ป็นองคร์วม การพฒันาเชาวน์ปัญญาเพื่อช่วยใน
การเรยีนรู ้โดยการบูรณาการด้านต่าง ๆ กบัการเรยีนรูว้ชิาอื่น ๆ ในการสอนแบบบูรณาการ 
ควรเน้นการพฒันาความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้นไปพรอ้ม ๆ กนั โดยการจดั
กจิกรรมตามสภาพจรงิในชวีติประจ าวนั การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้การส่งเสรมิความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรยีนโดยองค์รวม เน้นการพฒันาทกัษะ กระบวนการคดิ การสื่อ
ความหมาย การอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น และการใชส้ื่อและแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
 

 1.3 หลกัการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 
      พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545 : 13-17) มสีาระส าคญัของ
หลกัการและแนวทางการจดัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรูณาการดงันี้ 
  มาตรา 22 การจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
  มาตรา 23 การจดัการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบูรณาการ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในความรู้เกี่ยวกบัตนเอง ความสมัพนัธ์ของ
ตนเองและสงัคม ได้แก่ ตนเอง สงัคม ชาต ิและสงัคมโลก รวมถงึประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา
ของสงัคมไทย และระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมขุ  ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจดัการ การบ ารุงรกัษา การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลยัง่ยนื ความรูเ้กี่ยวกบัศาสนา ศลิปวฒันธรรม การกฬีา ภูมปัิญญาไทย 
และการประยุกต์ใชภู้มปัิญญา ความรูแ้ละทกัษะด้านคณิตศาสตร ์และด้านภาษา เน้นการใช้
ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีและการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข  
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  มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงาน ด าเนินการจดั
เนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหา  จดักจิกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได้ คดิเป็นและท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่าง ๆ อย่างไดส้ดัส่วนและสมดุลกนั 
ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีาม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา ส่งเสรมิสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทัง้สามารถใช้การวิจ ัยเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการเรยีนรู ้ทัง้นี้ผูส้อนและผู้เรยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  และจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลาและทุกสถานที ่มกีารประสาน 
ความรว่มมอืกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
  มาตรา  25  รฐัต้องส่งเสรมิ การด าเนินงานและการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์
อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารศกึษา และนนัทนาการ แหล่งขอ้มลู และแหล่งการ
เรยีนรูอ้ื่นอยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 
  มาตรา 29 ใหส้ถานศกึษาร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์ารชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสงัคมอื่น ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน 
เพื่อใหชุ้มชนมกีารจดัการศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรู ้ขอ้มูล พฒันาชุมชนให้สอดคลอ้ง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทัง้หาข่าวสาร และรู้จ ักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วทิยาการต่าง ๆ เพื่อวธิกีารสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 
  มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้การส่งเสรมิให้ผูส้อน สามารถวจิัยเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละ
ระดบัการศกึษา 
  จากสาระบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงักล่าวมานัน้
แสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง สงัคม ชาตแิละสงัคมโลก 
ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ศาสนา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี 
ซึง่เป็นเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
ให้โอกาสแก่ผู้เรยีนได้คดิ ปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์และสถานการณ์จรงิในปัจจุบนัด้วยการ
ใช้สื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการด าเนินชวีติจรงิได ้
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ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิดการใฝ่ เรียนรู้อย่าง ต่อ เนื่ อ งได้ทุก เวลาทุกสถานที่  และเมื่ อ
กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศให้ส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั ใชห้ลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามค าสัง่ 
กระทรวงศึกษาธกิาร ที่ สป 418/2551 สัง่ ณ วนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก าหนด
หลกัการให้เป็นหลกัสูตรที่มโีครงสรา้งยดืหยุ่นดา้นสาระการเรยีนรู ้เวลาเรยีน และการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน 
และสงัคม นับได้ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เรยีนนอกระบบที่
ส่วนมากเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ประสบการณ์จากการประกอบอาชพีและการด ารงชวีติ จงึเป็นการ
เสรมิเติมเต็มเพื่อให้มคีุณภาพชวีติที่ดใีห้สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข จะเหน็ได้ว่า
การจดักระบวนการเรยีนรูก้ารศกึษานอกระบบแบบบรูณาการ จะช่วยใหบ้รรลุตามหลกัการของ
หลกัสูตร เป็นการน าสภาพปัญหา ความต้องการเรยีนรู้ของผู้เรยีน ชุมชน สงัคม เพื่อการ
เชื่อมโยงสู่การเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต (ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 15)  
 จากหลกัการจดัการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า 
หลกัการและกระบวนการสอนทีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้มีหีลากหลาย พระราชบญัญตัิ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ได้คดัสรรที่ส าคญั ๆ ไว้ส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาและปฏริูป
การจดัการศกึษาของไทยได้ ซึ่งสะท้อนให้เหน็ในมาตราต่าง ๆ โดยเฉพาะตัง้แต่มาตราที ่22-30 
เช่น หลกัการบรูณาการ หลกัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ หลกัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
หลกัการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการต่าง ๆ หลกัการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม หลกัการวดัและ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิ  
 

 1.4  ความหมายของพฤติกรรมการสอน 
  พฤกษา สุขุมาภยั (2546 : 4) ให้ความหมายว่า เป็นการกระท าหรอืการแสดงออก
ของครูทีเ่กดิขึน้ในขณะสอนและที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอน ในด้านล าดบัขัน้ของกจิกรรมในการสอน 
การใช้สื่ออุปกรณ์ในการเรยีนรู้ การวดัประเมนิผล ปฏสิมัพนัธ์ในห้องเรยีน บุคลกิภาพและ
จรรยาบรรณของคร ู
  จติราภรณ์ พงษ์มาล ี(2550 : 52) ใหค้วามหมายว่า เป็นการกระท าหรอืการแสดงออก 
ของครใูนขณะสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการสอนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนไดฝึ้กคดิ 
ไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิและฝึกปรบัปรุงตนเองด้วยการจดักจิกรรมกลุ่ม การใช้ค าถามในการกระตุ้น
และเสรมิแรงใหเ้กดิการอยากเรยีนรู ้การใชแ้หล่งเรยีนรูแ้ละสื่อการสอนทีห่ลากหลายโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคญั การเชื่อมโยงประสบการณ์กบัชวีติเพื่อฝึกคดิการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ 
การแสวงหาและคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง การสงัเกตและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีน 
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      ขวญัฤด ี ธราธารกุลวฒันา (2556 : 22) ใหค้วามหมายว่า เป็นความสามารถของ
ครูในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืด าเนินการสอนในหน้าที่ครู เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิการ
เรยีนรู ้และเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 
  เมธ ี สารดษิฐ ์(2557 : 21) ใหค้วามหมายว่า เป็นการกระท าหรอืกจิกรรมทีค่รดู าเนินการ 
จัดให้กับผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการ
เปลีย่นแปลงใหผู้เ้รยีนบรรลุผลสมัฤทธิต์ามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
  จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมการสอน เป็นการกระท าหรือ
กจิกรรม ที่ครูแสดงออกในขณะปฏบิตักิารสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้กบั
ผูเ้รยีน โดยมกีารใชส้ื่ออุปกรณ์การเรยีน การวดัประเมนิผลเพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ไปในทางทีพ่งึประสงค ์
 

 1.5  ความหมายของการสอนแบบบูรณาการ 
  ทราเวสส ์และรวีอรส์ (Travass and Revores, 1990 : 9) ใหค้วามหมายว่า เป็น
วธิกีารจดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้มคีวามสมัพนัธ์กนั เพื่อให้ผู้เรยีนได้เหน็ความสอดคล้อง
ระหว่างสิง่ทีเ่รยีนภายในโรงเรยีนกบัสภาพในสงัคมจรงิ และการจดัประสบการณ์นอกจากจะมี
การจดัเตรยีมโดยยดึถอืความสมัพนัธ์ขา้งต้นแล้ว ยงัต้องค านึงความเหมาะสมของผู้เรยีนเป็น
ส าคญัดว้ย  
  บเีน (Beane, 1991 : 9) ใหค้วามหมายว่า เป็นการสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์
ขึน้ใหมใ่นลกัษณะของการผสมผสานเขา้ดว้ยกนัทัง้หมด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการและ
สภาพชวีติจรงิของผูเ้รยีน 
  จอหน์เซน (Johnsen, 1994 : 37) ใหค้วามหมายว่า เป็นความพยายามที่จะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของหลาย ๆ วิชากับหวัข้อ ความคิดรวบยอด หรือปัญหาที่
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนศกึษา  
  วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542 : 46) ใหค้วามหมายว่า เป็นการน าศาสตรต่์าง ๆ ทีม่ ี
ความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนัมาผสมผสานกนั เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจดัการเรยีนการสอน 
แบบบรูณาการจงึเป็นการน าเอาความรูส้าขาต่าง ๆ ทีส่มัพนัธก์นัมาผสมผสานกนั เน้นองคร์วม
ของเนื้อหามากกว่าองคค์วามรูข้องแต่ละวชิา และเน้นการสรา้งความรูข้องผูเ้รยีนมากกว่าการใช้
เนื้อหาโดยตวัคร ู
  กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ (2543 : 62) ใหค้วามหมายว่า เป็นการเชื่อมสานขอ้ความรู้
หรอืมวลประสบการณ์เขา้ดว้ยกนัในหลกัสูตรหรอืการเรยีนการสอน ซึง่ไม่เพยีงแต่เสรมิความรู้
และประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนเท่านัน้แต่ยงัหมายถงึการพฒันาความคดิรว่มดว้ย 
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  วเิศษ  ชณิวงศ์ (2544 : 28) ใหค้วามหมายว่า เป็นการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้
ผู้เรยีน โดยมกีารเชื่อมโยงผสมผสานกระบวนการสอน การสร้างคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของผูเ้รยีนใหน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
  ส าล ี รกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 5) ใหค้วามหมายว่า เป็นการจดัการเรยีนการสอน
ที่มลีกัษณะเป็นองค์รวมผสมผสานความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกนัอย่างเป็นกลุ่ม มกีารเชื่อมโยง
ความรูอ้ยา่งกวา้งขวาง ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ไดเ้รยีนรู้ 
ในเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งเตม็ที ่
  โศภนา  บุญยะกลมัพ (2546 : 8) ใหค้วามหมายว่า เป็นการสอนซึง่น าเอาสาระ
การเรยีนรูต่้าง ๆ เขา้มาผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรยีน โดยใช้สาระการเรยีนรูใ้ดสาระ
การเรยีนรู้หนึ่งเป็นเกณฑ์หลกัแล้วขยายวงกว้างขวางออกไป เพื่อให้การเรยีนรู้ของผู้เรยีนเกิด
ความสมบูรณ์ในตวัของเขาเอง 
  ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547 อา้งถงึใน สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 102)  
ให้ความหมายว่า เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรยีนเชื่อมโยงความรู้ ความคดิ ทกัษะและ
ประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วมเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการรูแ้จง้ รูจ้รงิ 
ในสิง่ทีศ่กึษามา สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้ 
  ทศินา  แขมมณ ี(2557 : 147) ใหค้วามหมายว่า เป็นการน าเนื้อหาสาระทีม่คีวาม
เกี่ยวขอ้งกนัมาสมัพนัธ์ให้เป็นเรื่องเดยีวกนั และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนเกิดความรู้
ความเข้าใจในลกัษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัได ้   
  จากความหมายดงักล่าว สรุปไดว้่า การสอนแบบบูรณาการ เป็นการน าเนื้อหาสาระ
ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเรื่องเดยีวกนั และจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้้เรยีนเกดิ
ความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะที่เป็นองค์รวม ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กั
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ได้เรยีนรูใ้นเรื่องทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถและความต้องการของตนเอง
และได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้   
  จากแนวคดิเกีย่วกบัความหมายของพฤตกิรรมการสอนและการสอนแบบบูรณาการ 
ดงักล่าว สรปุไดว้่า พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ เป็นการกระท าทีค่รแูสดงออกในขณะจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้โดยน าเนื้อหาสาระที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัมาสมัพนัธ์ให้เป็นเรื่องเดยีวกนั 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม ให้ความส าคัญกับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จ ักเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ 
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ประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลาย และสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วม เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้   
 

 1.6 ความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 
      ในชวีติของคนเราแต่ละวนัมกัจะพบสิง่ต่าง ๆ มากมายหลายชนิดในเวลาเดยีวกนั 
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรอืปัญหาทัง้หลายจะเกี่ยวขอ้งกนัหรอืเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิทุกคนจะใช้
ทกัษะหลายอย่างในการเรยีนรู้ประสบการณ์และการแก้ปัญหาในชวีิตประจ าวนั สมองของ
ผูเ้รยีนจะสามารถเชื่อมโยงการเรยีนรูทุ้กสาขาวชิา ความคดิต่าง ๆ ทกัษะ เจตคตหิรอืความเชื่อ
ได้ดีเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในลักษณะบูรณาการ จะท าให้ผู้เรียน
มองเหน็รปูแบบความสมัพนัธ์ของสิง่ต่าง ๆ ทีเ่รยีนรู ้ผู้เรยีนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานสาระ
ความรูต่้าง ๆ ให้เป็นสิง่เดยีวกนั การสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้ผู้เรยีนได้รบัความรูค้วาม
เขา้ใจในลกัษณะองค์รวม มคีวามหมายลกึซึ้ง บรรยากาศการเรยีนรูผ้่อนคลาย ไม่รูส้กึกดดนั 
และเอื้อต่อการเรยีนรูข้องสมองทัง้ 2 ซกีไดด้ ีช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ี่สมบูรณ์ทัง้ในดา้น
พุทธิพิสัย ทกัษะพิสยั และจติพิสัย ผู้เรียนสามารถน าความรู้ต่าง ๆ และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิ ผู้เรยีนจะสามารถเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ อย่างแจ่มแจง้ เกิดความหมายและ
น าไปใช้ได้กต่็อเมื่อความรูแ้ละความคดิย่อย ๆ ประสานสมัพนัธ์และเชื่อมโยงกนั จนสามารถ
มองเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่นัน้กบัสิง่อื่นรอบตวั ซึง่มผีลใหเ้กดิการน าความรูแ้ละประสบการณ์
ทีไ่ดม้าจดัระบบระเบยีบใหมเ่หมาะสมกบัตนเป็นองคร์วมของความรูข้องตนเอง และในการสอน
ตอ้งใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเชื่อมโยงความคดิขึน้ในเนื้อหา ดว้ยการใชว้ธิกีารหลากหลายซึง่จะ 
เป็นการบรูณาการทัง้ดา้นเน้ือหาสาระและวธิกีาร  ศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกกันได้โดย
เดด็ขาดเช่นเดยีวกบัวถิชีวีติของคนทีต่้องด ารงอยู่อย่างกลมกลนืเป็นองคร์วม การจดัใหผู้เ้รยีน
ได้เรยีนรู้เนื้อหาต่าง ๆ และฝึกทกัษะหลาย ๆ ทกัษะอย่างเชื่อมโยงกัน จะท าให้การเรยีนรู้
สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิและมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 162) 
       การเรยีนการสอนที่ผ่านมามุ่งเน้นการพฒันาแบบแยกส่วน การสอนแยกเป็น
รายวชิา การพฒันาคุณลกัษณะที่ดต่ีาง ๆ ก็ถูกแยกไปเป็นรายวชิาเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ซึง่ท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจแต่ละ
รายวชิาเป็นอย่างด ีแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างรายวชิาต่าง ๆ ได ้ท าใหไ้ม่สามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการด ารงชวีติจรงิได้ ประกอบกบัความรูต่้าง ๆ เพิม่พูนมากขึ้นไม่สามารถ
จดัการเรยีนรูไ้ดห้มด การบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจะช่วยลดปรมิาณเนื้อหาความรู ้และการบูรณาการ
ยงัช่วยส่งเสริมทักษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ย (อลศิรา ชชูาต,ิ 2549 : 142-143)  
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  ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (2547 : 24-28) ไดก้ล่าวถงึความ 
ส าคญัของการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไวด้งันี้ 
  1. เป็นการเรยีนรูท้ี่ท าให้ผูเ้รยีนมโีอกาสได้รบัประสบการณ์ทีส่มัพนัธ์กบัชวีติจรงิ 
และช่วยให้ผู้เรยีนสามารถบูรณาการกลวธิีต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรยีนไปใช้ในการ
ด าเนินชวีติ 
  2. ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูล้กัษณะรอบรู ้มคีวามรูห้ลายดา้น เชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วม 
ความรูป้ระสบการณ์ไมค่บัแคบและเกดิการพฒันาชวีติทุกดา้น 
  3. ความรูท้ีไ่ดร้บัมคีวามหมายต่อชวีติและสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิ 
เพราะไดเ้รยีนรูส้ ิง่ที่สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ได้เรยีนรูอ้ย่างเป็นองค์รวม มคีวามรอบรูเ้รื่องนัน้ ๆ 
ซึง่เมื่อจะใชห้รอืแก้ปัญหาในชวีติจรงิจะต้องใชค้วามรอบรู ้ความรูท้ีไ่ดเ้รยีนอย่างบูรณาการกบั
สิง่ทีต่อ้งการใชใ้นชวีติจงึสอดคลอ้งกนั สะดวกต่อการใชง้าน  
  4. ช่วยลดความซ ้าซ้อนของเนื้อหา ประหยดัเวลา การเรยีนรู้ และช่วยลดภาระ
การสอนได ้
  5. ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย คดิวเิคราะห์เชื่อมโยงได้ และช่วยการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์
  จากการศกึษาแนวคดิของกรมวชิาการ (2544 : 22) ; ส านักวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษา (2547 : 33) และเบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว (2548 : 15) สรุปความส าคญัของการเรยีนรู ้
แบบบรูณาการไดด้งันี้ 
  1. ผลลพัธ์ที่เกิดจากการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ ผูเ้รยีนสามารถทีจ่ะน าความรูแ้ละทกัษะหลากหลายวชิาร่วมกนัแก้ปัญหาได ้และยงั
เห็นความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของแต่ละรายวิชากบัการน าไปใช้ในชวีิตประจ าวนั ด้านความรู้
ผูเ้รยีนเกดิความคดิรวบยอดในศาสตรต่์าง ๆ สามารถเชื่อมโยงความคดิรวบยอดทีห่ลากหลาย
วชิาเขา้ดว้ยกนัเกดิการถ่ายโอนความรู ้เชื่อมโยงสิง่ทีเ่รยีนในหอ้งเรยีนกบันอกหอ้งเรยีน  
  2. วธิกีารแบบบูรณาการลดความซ ้าซ้อนของเนื้อหาวชิาต่าง ๆ เนื่องจากสภาพ
ของขอ้มูลข่าวสารปัจจุบนัมจี านวนมาก จ าเป็นต้องจดัระบบความรูใ้หเ้ชื่อมโยงสมัพนัธก์นั การจดั 
การเรยีนการสอนแบบบรูณาการจงึเหมาะสมมากกว่าทีจ่ะเพิม่เนื้อหาเขา้ไปในวชิาของตน 
  3. กระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้โดย
ผู้เรียน (Constructivism) กระบวนการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ และ
สามารถสรา้งองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง สามารถด าเนินชวีติอยู่ในโลกของการเรยีนรูยุ้คขอ้มูล
ข่าวสารไร้พรมแดนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ตอบสนองความต้องการของผู้เรยีนที่มี
หลายดา้นได ้เช่น ความสามารถทางภาษา คณติศาสตร ์ความคล่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว 
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สนองตอบต่อความสามารถทีจ่ะแสดงออก และการตอบสนองทางอารมณ์ รวมทัง้ทกัษะต่าง ๆ 
เช่น ทกัษะการจดัการความรู ้
  4. การบูรณาการระหว่างบา้นกบัโรงเรยีน เพื่อแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการเรยีน 
ในโรงเรยีนกบัชวีติประจ าวนัที่บ้าน เมื่อเรยีนครบแล้ว ผู้เรยีนมคีุณภาพดขีึ้นแสดงถงึคุณค่า
ของสิง่ทีเ่รยีนอยา่งแทจ้รงิ  
  5. การบูรณาการระหว่างพฒันาการความรูก้บัพฒันาการทางจติใจ การแสวงหา
ความรู ้หรอืการเรยีนรูแ้ลว้ลงมอืปฏบิตั ิมทีกัษะนิสยัแล้ว ก็ต้องมจีตินิสยัหรอืคุณลกัษณะแฝง
อยูด่ว้ย คอื คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม ความสนใจ สุนทรยีภาพ ครตู้องมคีวามอ่อนโยน เอื้ออาทร 
หวงัด ีและห่วงใย ผูเ้รยีนจงึพฒันาการจติใจไดผ้ล 
  อรทยั มลูค า และคณะ (2544 : 12) ไดก้ าหนดลกัษณะส าคญัของการบูรณาการ ดงันี้ 
  1. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรยีนรู ้เพราะในปัจจุบนันี้
ปรมิาณความรูม้มีากขึน้เป็นทวคีูณ รวมทัง้มคีวามสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึน้เป็นล าดบั การเรยีน
การสอนวธิเีดมิ เช่น การบอกเล่า การบรรยาย การท่องจ า อาจไม่เพยีงพอที่จะก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพได้ ผู้เรยีนควรจะเป็นผูส้ ารวจความสนใจของตนเองว่าในองคค์วามรูท้ี่
หลากหลายนัน้ อะไรคอืสิง่ทีต่นเองสนใจอย่างแทจ้รงิ ตนควรจะแสวงหาความรูเ้พื่อตอบสนอง
ความสนใจเหล่านัน้ไดอ้ย่างไร เพยีงใดและดว้ยกระบวนการเช่นไร ซึง่แน่นอนว่ากระบวนการเรยีน  
การสอนลกัษณะนี้ยอ่มขึน้อยูก่บัความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ไมใ่ช่น้อย 
  2. เป็นการบูรณาการระหว่างการพฒันาการทางด้านความรูแ้ละการพฒันาทาง
จติใจ นัน่คอืให้ความส าคญัแก่จติพสิยั คอืเจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพแก่
ผูเ้รยีนในการแสวงหาความรูด้ว้ย ไม่ใช่เน้นแต่เพยีงองคค์วามรูห้รอืพุทธพิสิยัแต่เพยีงอย่างเดยีว 
อันที่จริงการท าให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งขึ้นเสียก่อนที่จะลงมือศึกษานัน้นับได้ว่าเป็น
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ส าหรบัจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรูข้ ึน้ทัง้แก่ผูส้อนและผูเ้รยีน 
  3. เป็นการบูรณาการระหว่างความรูแ้ละการกระท า ความสมัพนัธข์องบูรณาการ
ระหว่างความรูแ้ละการกระท าขอ้นี้กม็นีัยแห่งความส าคญัและสมัพนัธเ์ช่นเดยีวกบัทีไ่ดก้ล่าวไว้
ในขอ้ทีส่อง เพยีงแต่เปลีย่นจติพสิยัเป็นทกัษะพสิยัเท่านัน้ 
  4. เป็นการบูรณาการระหว่างที่เรยีนในโรงเรยีนกบัสิง่ที่เป็นอยู่ในชวีติประจ าวนั
ของผู้เรยีน คือการตระหนักถึงหลกัความส าคญัแห่งคุณภาพชีวติของผู้เรยีนว่าเมื่อได้ผ่าน
กระบวนการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรแล้ว สิง่ทีส่อนในหอ้งเรยีนจะต้องมคีวามหมาย และมี
คุณค่าต่อชวีติของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ 
  5. เป็นการบูรณาการระหว่างวชิาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิ ความรู ้เจตคต ิและ
การกระท าทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ และความสนใจของผูเ้รยีนอย่างแทจ้รงิ ตอบสนองต่อ
คุณค่าในการด ารงชวีติของผู้เรยีนแต่ละคน การบูรณาการความรูข้องวชิาต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั
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เพื่อตอบสนองความต้องการหรอืเพื่อการตอบปัญหาทีผู่เ้รยีนสนใจซึง่เป็นขัน้ตอนส าคญัทีค่วร
กระท าในขัน้ตอนของการบรูณาการการเรยีนการสอนเป็นอยา่งยิง่ 
  จากความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการดงักล่าว สรุปไดว้่า การเรยีนการสอน
แบบบูรณาการนัน้เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่บูรณาการระหว่างความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองความสนใจของผู้เรยีนแต่ละบุคคลที่มคีวามแตกต่าง และนอกจากจะพฒันาด้าน
ความรูแ้ลว้ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นจติใจและการพฒันาดา้นทกัษะของผูเ้รยีนควบคู่
กนัไป ท าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูล้กัษณะรอบรู ้มคีวามรูห้ลายดา้น เชื่อมโยงกนัเป็นองค์รวม 
และความรูท้ีไ่ดร้บัมคีวามหมายต่อชวีติและสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิได้ 
 

 1.7 ประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ 
  สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553 : 168-169) กล่าวถงึประโยชน์ของการสอนแบบ
บรูณาการ ดงันี้ 
  1. ท าให้ผู้เรยีนเขา้ใจเนื้อหาในลกัษณะองค์รวม มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
เนื้อหาวชิา ท าให้ผูเ้รยีนระลกึถงึขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ กระตุ้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรูล้กึและกว้าง 
ท าใหผู้เ้รยีนมทีศันะกวา้งไกล ลดความซ ้าซอ้นของเนื้อแต่ละวชิาและท าใหม้เีวลาเรยีนมากขึน้ 
  2. ท าให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ โดยผสมผสานความรู ้คุณธรรม 
ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมเีจตคตทิีด่ ีเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ย่าง
เต็มที่ ผู้เรยีนได้เรยีนรู้วธิกีารเรยีนรู้ตลอดชวีิต และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชวีติจรงิ
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกนัและ
แกปั้ญหา การประยกุตใ์ชท้กัษะต่าง ๆ 
  4. ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย รูจ้กัเคารพสทิธเิสรภีาพของผู้อื่น
โดยค านึงถงึความคดิเหน็และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
  5. ช่วยแกปั้ญหาดา้นการขาดครสูอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
  6. ช่วยให้ผูเ้รยีนเขา้ใจสภาพปัญหาสงัคมได้ดกีว่า สามารถพจิารณาปัญหา และ
ที่มาของปัญหาอย่างกว้าง ๆ ใช้ความรูอ้ย่างหลากหลายมาสมัพนัธ์กนั ส่งเสรมิให้เกดิทกัษะ
และความสามารถในการแกปั้ญหาทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน รวมทัง้ส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยั 
  7.  ช่วยท าใหก้ารเรยีนการสอนและการใหก้ารศกึษามคีุณค่ามากขึน้ สามารถช่วย
เน้นการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นใหเ้กดิความคดิรวบยอดทีก่ระจ่างขึน้ ถูกต้องและสามารถปลูกฝัง
ค่านิยมทีพ่งึประสงคไ์ดอ้กีดว้ย 
  8.  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจ การยอมรบัผูอ้ื่น การรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของ
หมูค่ณะ และเกดิการเรยีนรูจ้ากการกระท ารว่มกนั 
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  9.  ช่วยส่งเสรมิการพฒันาค่านิยม และบรรยากาศในชัน้เรยีน เป็นการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาวนิยัในตนเอง ส่งเสรมิความสามารถในการท างานและการควบคุมอารมณ์ของ
ผูเ้รยีน 
  10. ช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ และเกิดความ
สนุกสนานเพราะไดเ้รยีนรูห้ลายดา้น  
  นอกจากนี้ นุสรา สกลนุกรกจิ (2558 : ออนไลน์) กล่าวถงึ ประโยชน์ของการ
จดัการเรยีนรูก้ารศกึษานอกระบบแบบบรูณาการ ดงันี้ 
  1. ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนดั ความสนใจของตนเอง 
  2. มกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย กว้างขวางตามความพรอ้มของ
ผูเ้รยีน 
  3. เปิดโอกาสให้ผู้เรยีน ได้คดิ ได้ท า ได้แก้ปัญหา ได้ค้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
และผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัเิองโดยมคีรผููส้อนเป็นเพยีงใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา 
  4. มกีารเชื่อมเนื้อหาในวชิาเดยีวกนั หรอืต่างวชิาของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
  5. มกีารยดืหยุน่เวลาเรยีนไดต้ามสถานการณ์ 
  6. มกีารเชื่อมโยงสาระส าคญัหรอืความคดิรวบยอดต่าง ๆ อยา่งมคีวามหมาย 
  7. มกีารใช้แหล่งความรู้ หรอืแหล่งการเรยีนได้อย่างหลากหลายเช่น ห้องสมุด 
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา หอ้งวทิยาศาสตร ์ชุมชน ผูรู้ ้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ อย่างสมัพนัธก์นัตาม
สภาพทีแ่ทจ้รงิหรอืตามความเป็นจรงิ 
  8. มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ 
  9. ผูเ้รยีนไดร้ว่มสะทอ้นความคดิหรอืสรปุความรูโ้ดยอสิระ 
  10. ผูเ้รยีนมวีจิารณญาณในการคดิแกปั้ญหา และอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
  จากประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการดงักล่าว สรุปไดว้่า เป็นการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ส่งเสรมิกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และประยุกต์
ความรูม้าใชเ้พื่อแก้ปัญหา การใชท้กัษะต่าง ๆ ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนื้อหาในลกัษณะองคร์วม 
ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์และมเีจตคตทิีด่ ีไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ และสามารถน าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้
ในชวีติจรงิไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 

 1.8 ลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการ 
  การบูรณาการมหีลายลกัษณะหลายแนวคดิ แต่ละลกัษณะเอื้อต่อการจดัการสอน 
แบบบรูณาการไดเ้ป็นอยา่งด ีในบางครัง้ผูส้อนอาจบูรณาการหลายลกัษณะเขา้ดว้ยกนั แลว้แต่
แนวความคดิของผูส้อนแต่ละคนและความเหมาะสมเป็นเรื่อง ๆ ไป ลกัษณะของการสอนแบบ
บรูณาการ ดงันี้ (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 171-175) 
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  1. การบรูณาการเชิงเน้ือหาสาระ   
      การบูรณาการเชงิเนื้อหาสาระ เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรอื
องคค์วามรูใ้นลกัษณะของการหลอมรวมกนั โดยตัง้เป็นหน่วย (Unit) หรอืหวัขอ้เรื่อง (Theme) 
เนื้อหาสาระทีน่ ามาหลอมรวมกนัจะมลีกัษณะคล้ายกนัหรอืต่อเนื่องกนั แลว้เชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดยีวกนั เช่น แผนผงัความคดิแสดง Concept Mapping เชื่อมโยงมโนทศัน์ของหวัขอ้ความรู ้
  2. การบรูณาการเชิงวิธีการ 
   การบรูณาการเชงิวธิกีาร เป็นการผสมผสานวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ เขา้ในการสอน 
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้วธิสีอนหลาย ๆ วธิ ีใช้สื่อการเรยีนการสอนแบบสื่อประสม 
ใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตักิจิกรรม
อยา่งสมัพนัธก์นัใหม้ากทีสุ่ด เช่น การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องภูมปัิญญาไทย ผูส้อนสามารถ 
บรูณาการเชงิวธิกีารดว้ยการใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารต่าง ๆ ไดห้ลายวธิ ีเช่น  
      1) การสนทนา ผู้สอนอาจเริม่ต้นการสอนด้วยการสนทนากบัผู้เรยีนเกี่ยวกบั
ความสามารถของคนไทย ในการประดษิฐ์งานฝีมอืด้านต่าง ๆ ที่ผูเ้รยีนเหน็ในท้องถิน่และให้
ยกตวัอยา่งผลงานต่าง ๆ ทีเ่ป็นของคนไทย พรอ้มทัง้บอกว่าเป็นผลงานทางดา้นใด 
   2) การอภปิราย หลงัจากผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสนทนาเกี่ยวกบัความสามารถ
และผลงานทีเ่ป็นภูมปัิญญาดา้นต่าง ๆ ของคนไทยแลว้ ใหผู้เ้รยีนร่วมกนัอภปิรายความหมาย
ของค าว่า “ภูมปัิญญาไทย” แลว้ช่วยกนัอภปิรายความส าคญัของภูมปัิญญาไทย การเผยแพร่
ผลงาน และการสบืทอดภมูปัิญญาไทย 
   3) การใชค้ าถาม  เป็นวธิกีารทีผู่ส้อนนิยมใชก้นัมากและใชต้ลอดเวลาไม่ว่าจะ
ให้ผู้เรยีนปฏบิตักิิจกรรมด้วยวธิใีดก็ตาม จะมวีธิกีารใช้ค าถามแทรกอยู่เสมอ โดยผู้สอนอาจ
เป็นผูใ้ชค้ าถามถามผูเ้รยีนเกี่ยวกบัภูมปัิญญาไทย หรอืผูเ้รยีนตัง้ค าถามถามผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง
กไ็ด ้เป็นการสบัเปลีย่นบทบาทในการพดู 
   4) การบรรยาย ผูส้อนอาจบรรยายเสรมิความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนบา้งในกรณีผูเ้รยีน
ยงัไดค้วามรูไ้ม่ครบ หรอืประเดน็ทีผู่เ้รยีนยงัไม่ไดก้ล่าวถงึ เช่น ภูมปัิญญาไทยดา้นอื่น ๆ หรอื
ตวัอยา่งบุคคลทีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นผูส้บืทอดภมูปัิญญาไทยในดา้นต่าง ๆ   
   5) การคน้ควา้และการท างานกลุ่ม  ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนรว่มกนัคน้ควา้เกี่ยวกบั
ปัจจยัพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอกที่มอีิทธพิลต่อการสรา้งสรรค์ภูมปัิญญาไทยตัง้แต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั ประเภทของภูมปัิญญาไทย ลกัษณะของภูมปัิญญาไทยในท้องถิน่ต่าง ๆ 
โดยใหท้ างานเป็นกลุ่ม เมือ่ไดข้อ้มลูมาแลว้ใหผู้เ้รยีนจดัการกบัขอ้มลูเพื่อเตรยีมน าเสนอต่อไป 
   6) การไปศกึษานอกหอ้งเรยีน การไปศกึษานอกหอ้งเรยีนเป็นไดห้ลายลกัษณะ 
เช่น การไปคน้ควา้หาขอ้มลูในหอ้งสมดุ การไปสมัภาษณ์ผูรู้ห้รอืการไปคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรู้
อื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกหอ้งเรยีนเกี่ยวกบัเรื่องภูมปัิญญาไทย เพราะบางครัง้ขอ้มลูทีอ่ยู่นอกหอ้งเรยีน
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อาจมมีากกว่าในห้องเรยีน และเพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัความรู้และประสบการณ์โดยตรงแล้วน า
ขอ้มลูมาจดัการต่อไป  
   7) การน าเสนอขอ้มลู เมือ่ผูเ้รยีนวางแผนและจดัการกบัขอ้มลูเสรจ็แลว้ ผูเ้รยีน
ควรวางแผนการน าเสนอขอ้มลู ซึง่สามารถน าเสนอไดห้ลายวธิ ีเช่น การรายงานในรปูแบบต่าง ๆ 
การจดัป้ายนิทรรศการ การแสดงบทบาทสมมต ิการแสดงละคร หรอืการเล่นเกมโชว ์แลว้แต่
ความคดิของกลุ่มผูเ้รยีน 
  3. การบรูณาการความรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 
   การเรยีนรูใ้นอดตี ผูส้อนมกัเป็นผูบ้อกหรอืใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนโดยตรง ผูเ้รยีน
เป็นฝ่ายรบัสิง่ทีผู่ส้อนหยบิยื่นให ้แลว้แต่ความสามารถของผูเ้รยีนว่าจะตกัตวงไดเ้ท่าไร แต่ใน 
ปัจจุบนัมแีนวความคดิเปลี่ยนไป จากการเน้นที่องค์ความรู้มาเป็นเน้นที่กระบวนการเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้  และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการและ
กระบวนการเรยีนรูจ้ะเป็นสิง่ทีต่ดิตวัผูเ้รยีนไวใ้ชไ้ดต้ลอดไป เพราะสงัคมสมยัใหม่มสีิง่ทีผู่เ้รยีน
ต้องเรยีนรูม้ากมาย มปัีญหาที่สลบัซบัซ้อนมากขึน้ ผู้สอนไม่สามารถตามไปสอนได้ทุกที่หรอื
ผู้เรยีนไม่สามารถมาถามผู้สอนได้ทุกเรื่อง  ผู้เรยีนจงึจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยมกีระบวนการเรยีนรู้ที่มขี ัน้ตอนอยู่ในใจ แต่สามารถยดืหยุ่นได้ เช่น ต้องการให้ผู้เรยีน
เรยีนรู้เรื่องพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ผู้สอนอาจแนะน าให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการแสวงหา
ความรู ้กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสร้างความคดิรวบยอด ในการได้มาซึ่งความรูใ้น
เรือ่งทีต่อ้งการ เช่น       
   กระบวนการแสวงหาความรู้  
   ผูส้อนแนะน ากระบวนการแสวงหาความรูใ้ห้ผู้เรยีนได้รูจ้กัก่อน แลว้ให้ปฏบิตัิ
โดยการหาความรูเ้กีย่วกบัประวตัขิองพ่อขุนรามค าแหงมหาราชดา้นต่าง ๆ จากแหล่งความรูท้ี่
ผูเ้รยีนสามารถหาได ้ซึง่อาจใหห้าเป็นกลุ่มหรอืเป็นรายบุคคลและผูส้อนควรแนะน าวธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลูดว้ย  
   กระบวนการแก้ปัญหา 
   ในการแสวงหาความรูน้ัน้ ผูเ้รยีนอาจพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผูเ้รยีนควร
รูว้ธิกีารแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า ผูส้อนควรแนะน าวธิกีารแก้ปัญหาแก่ผูเ้รยีนให้
เขา้ใจ เมือ่พบปัญหาผูเ้รยีนจะไดด้ าเนินการแกปั้ญหานัน้ไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 
   กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
   ในขัน้สุดทา้ยเมือ่ผูเ้รยีนไดข้อ้มลูความรูต้ามทีต่้องการแลว้ ผูเ้รยีนควรรูว้ธิกีาร
จดัการกบัข้อมูล เช่น การรวบรวมความรู้ การคดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมนิค่า 
หลงัจากนัน้จงึควรสรา้งความคดิรวบยอดให้เกดิขึน้ เพื่อทีผู่้เรยีนจะได้มองเหน็ภาพรวมและมี



  47 

ความเข้าใจในเรื่องพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอย่างถ่องแท้ทุกด้านและเป็นความรู้ที่ติดตัว
ผูเ้รยีนไปไดอ้กียาวนาน  
  4. การบรูณาการความรู้ ความคิดกบัคณุธรรม 
   สภาพการจดัการเรยีนการสอนตามความเป็นจรงิส่วนใหญ่ จุดประสงคม์กัเน้น
ไปทีด่า้นพุทธพิสิยัมากกว่าด้านจติพสิยั บุคคลใดทีจ่ะไดร้บัค าชมว่าเก่งต้องเด่นในดา้นความรู ้
ซึง่เป็นค่านิยมมาแต่เดมิ โดยหลกัการแลว้ควรใหค้วามส าคญัแก่ความรูแ้ละคุณธรรมเท่าเทยีมกนั 
ดงันัน้จงึเป็นโอกาสดทีีผู่ส้อนจะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยบูรณาการความรู ้
ความคดิ และคุณธรรมเข้าด้วยกนั อาจเป็นการสอนเนื้อหาสาระโดยใช้วธิกีารต่าง ๆ และใช้
เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว จนกระทัง่เกิดการซึมซาบเป็น
ธรรมชาติ เช่น การสอนเรื่องสทิธ ิหน้าที่ และเสรภีาพ ผู้สอนไม่ควรมุ่งสอนที่จะให้ผู้เรยีนมี
ความรูใ้นเรือ่งสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นเท่านัน้ เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนคดิ
แต่สิง่ที่ตนพงึจะได้รบัหรอืพงึมตีามกฎหมาย แต่ผู้เรยีนจะขาดคุณลกัษณะในด้านคุณธรรม 
ดงันัน้ ผู้สอนจงึควรสอนสอดแทรกคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ความรบัผดิชอบ ความสามคัค ี
ความเอื้ออาทร การช่วยเหลอืกนั ความเมตตากรุณาหรอืการตรงต่อเวลาตามความเหมาะสม
เพื่อผูเ้รยีนจะไดเ้ป็น “ผูม้คีวามรูคู้่คุณธรรม” 
  5. การบรูณาการความรู้กบัการปฏิบติั 
   ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูก้บัการปฏบิตัเิป็นอกีประเดน็หนึ่งทีม่คีวามส าคญั
มากเช่นกนั เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจลมืความรู้ที่ได้จากการเรยีนรู้นัน้ได้ แต่ถ้าความรู้นัน้
เชื่อมโยงไปกบัการปฏบิตัจิะท าให้ความรูน้ัน้ตดิตวัไปยาวนานไม่ลมืง่าย เช่น การเรยีนรูเ้รื่อง
พวงมาลยัและวธิกีารรอ้ยพวงมาลยัแบบต่าง ๆ โอกาสในการใชพ้วงมาลยั วสัดุอุปกรณ์ในการ
รอ้ยพวงมาลยั ซึง่หากเป็นการสอนแค่ความรูข้ณะเรยีน ผูเ้รยีนจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจได ้แต่จะ
ไม่คงทนเพราะอาจลมืในเวลาต่อมา แต่ถ้าผู้สอนให้ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัริอ้ยพวงมาลยัแต่ละ
แบบประกอบไปดว้ย จะท าใหผู้้เรยีนมคีวามเขา้ใจลกึซึ้งมากขึน้ไม่ลมืง่าย และขณะฝึกปฏบิตัิ
อาจพบปัญหาต่าง ๆ ผูเ้รยีนกจ็ะสามารถคดิและใชป้ระสบการณ์ในการแกปั้ญหาไดอ้กีดว้ย  
  6. การบรูณาการความรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน 
    ในการจดัการเรยีนการสอน “ความรู”้ เป็นสิง่ทีผู่ส้อนทุกคนปรารถนาใหเ้กดิขึน้
ภายในตวัผู้เรยีน แต่ความรู้นัน้ไม่ควรเป็นสิง่ที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดความแปลกแยกกบัชวีติจรงิ 
เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็คุณค่า และไม่เกดิประโยชน์ใด ๆ แก่ตวัผูเ้รยีน ดงันัน้ สิง่ทีส่อนใน
สถานศึกษาควรเชื่อมโยงให้สมัพนัธ์กบัชวีติจรงิกบัผู้เรยีน และเป็นสิง่ที่จะช่วยเหลอืผู้เรียน
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ความหมายของสิง่ทีเ่รยีน อกีทัง้เป็นแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความต้องการเรยีนรู้สิง่อื่น ๆ มากขึน้ 
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เช่น การสอนเรื่องอาหาร การป้องกนัโรคตดิต่อ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลย ีสิง่เหล่านี้ เมื่อ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนแลว้ ผูส้อนควรเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้นชวีติจรงิ  
 จากลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว จะเห็นได้ว่าอาจมหีลายลกัษณะที่
ผูส้อนไดใ้ชอ้ยูแ่ลว้ แต่ยงัไมช่ดัเจนหรอืยงัเน้นไดไ้ม่มากเท่าทีค่วร ฉะนัน้เมื่อทราบลกัษณะของ
การสอนแบบบูรณาการเป็นแนวทางแล้ว ผู้สอนก็สามารถจบัจุดเด่นและลกัษณะของแต่ละ
รปูแบบขึน้มาใช ้แลว้เน้นใหต้รงเป้าหมายกจ็ะสามารถท าการสอนแบบบูรณาการไดอ้ย่างมัน่ใจ 
 

 1.9 รปูแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ 
      ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547) กล่าวว่า วธิกีารสอนแบบบูรณาการ 

(The Integration Method) เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงความรู ้ความคดิ ทกัษะ
และประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการรูแ้จง้ 
รูจ้รงิในสิง่ทีศ่กึษามา สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้ซึง่วธิสีอนแบบบูรณาการมหีลายรูปแบบ 
(สุคนธ ์สนิธพานนท ์และจนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร, 2556 : 149-151) ดงันี้   
       1. การสอนบรูณาการแบบหลอมรวมหรือแบบสอดแทรก (Infusion) 
          เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้สอนคนเดยีวจะสอนในเนื้อหาวชิาหนึ่งหรอืในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูห้นึ่ง จดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการเนื้อหาหรอืทกัษะกระบวนการในสาระการเรยีนรู้
ในกลุ่มวชิาของตน หรอืเชื่อมโยงเนื้อหาวชิาต่าง ๆ ที่ผู้เรยีนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เดมิที่
ศกึษาจากวชิาต่าง ๆ มาแกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาผลงานของผูเ้รยีน วธินีี้เป็นการสอนบูรณาการ
แบบหลอมรวมโดยผูส้อนคนเดยีวแต่บูรณาการความรูแ้ละเนื้อหาวชิาทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหผู้เ้รยีน
เกดิการเรยีนรูแ้ละมองเหน็ความเชื่อมโยงสมัพนัธก์นัระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ป็นการสอน
แบบ Student – Centered 
  ตวัอย่าง : ผู้สอนวชิาภาษาไทย ให้ผู้เรยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
สาระทีอ่่านเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนดา้นประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
ผูส้อนทบทวนเชื่อมโยงความรูเ้รื่องอาเซยีนซึง่ผูเ้รยีนเคยเรยีนมาจากวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นเนื้อหาในการเรียน แล้วให้ผู้เรียนเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกหรือ
วเิคราะห์ วจิารณ์จากเรื่องที่อ่าน ต่อจากนัน้ให้ผู้เรยีนส่งผลงานท าเป็นแผ่นพบัโดยใช้ความรู้
เชงิศลิป์ในการออกแบบการจดัท า 
       2. การสอนบรูณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) 
         เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่ผูส้อนวชิาต่าง ๆ ตัง้แต่สองคนขึน้ไปมาวางแผนการจดั 
การเรยีนรูร้ว่มกนั โดยมุง่สอนในความคดิรวบยอดหรอืปัญหาเดยีวกนัหรอืลกัษณะเนื้อหาสาระ
ใกล้เคยีงกนัมาวางแผนจดัการเรยีนรู้ร่วมกนัจะท าให้เนื้อหาสาระไม่ซ ้าซ้อนกนั จากนัน้ก็ไป
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูข้องตน ก าหนดภาระงานใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ จดัท าสื่อ อุปกรณ์ 
และรายงานการศกึษาคน้คว้า ก าหนดกระบวนการวดัผลและประเมนิผลตามลกัษณะวชิาโดย
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ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาจากวชิาหนึ่งมาใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนในอกีวชิาหนึ่ง 
เป็นรปูแบบการสอบแบบ Learner – Based Teaching 

ตวัอยา่ง : ผูส้อนวชิาสงัคมศกึษาและผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรว์างแผนการสอน 
ร่วมกันเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ผู้สอนวิชาวทิยาศาสตร์จะเน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกบัความส าคญัและแนวทางการดูแลรกัษา ผู้สอนวชิาสงัคมศกึษาจะเน้นให้ผู้เรยีนได้มี
ส่วนรว่มปฏบิตัจิรงิในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นการลดเนื้อหาสาระทีซ่ ้าซ้อนกนัและ
ท าใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัของเรือ่งทีเ่รยีนรู ้ 
       3. การสอนบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) 
         เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีค่ณะผูส้อนมารว่มกนัพจิารณาก าหนดหวัขอ้ทีเ่ป็นปัญหา
ในสังคม หรือปัญหาในชีวิต จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษา หรือคิดหาทางแก้ไขโดยใช้
เนื้อหาวชิาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูส้อนวางโครงการร่วมกนัก าหนดเนื้อหาที่จะสอนเพื่อไม่ใหซ้ ้าซอ้น 
ต่างคนต่างเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูข้องตน รบัผดิชอบในการเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ การวดัผล 
ประเมนิผลของตน และก าหนดโครงงานใหผู้เ้รยีนปฏบิตัริ่วมกนัเพยีงโครงงานเดยีวแต่ต่างคน
ต่างสอน และวดัผลความสนใจ ผูส้อนจะประเมนิความส าเรจ็ของผูเ้รยีนจากโครงงาน เป็นการ
ป้องกันการมอบภาระงานที่ซ ้าซ้อนให้ผู้เรียนมากเกินไปการสอนแบบนี้ เป็นวิธีสอนแบบ 
Learner – Independence หรอื Self – Directed Learner 

ตวัอยา่ง :  คณะผูส้อนเหน็ความส าคญัของเรือ่ง การสรา้งความสมัพนัธด์า้น 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมาร่วมมือกันจดัท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวทิยาการ ก าหนดผลการเรยีนรู ้จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูร้ว่มกนั เช่น  
  สงัคมศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัความรว่มมอืกนัทางดา้นเศรษฐกจิ 

ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  ภาษาไทย    เขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้ 

ศลิปะ         วาดภาพความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
สุขศกึษา     ปัญหาภาวะโภชนาการของประชากรในอาเซยีน 

ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ 
  วทิยาศาสตร ์ ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  คณติศาสตร ์ การเขยีนแผนภมูแิท่งเปรยีบเทยีบขอ้มลูสนิคา้ส่งออกและ 
    สนิคา้น าเขา้ในแต่ละประเภทของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  ภาษาต่างประเทศ  การสนทนาและเขยีนโตต้อบเกีย่วกบัความเคลื่อนไหว 
          ทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี อาชพีทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 
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  คณะผู้สอนต่างคนต่างเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ ผู้สอนวิชาสงัคมศึกษา 
มอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงานตามความสนใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของ
เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยแสดงถงึการน าความรูข้องทุกวชิามาบูรณาการใน
โครงงานนัน้ ผู้สอนแต่ละคนประเมนิโครงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอนหรอืตาม
จดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูท้ีต่นรบัผดิชอบ  
       4. การสอนแบบเช่ือมโยงข้ามวิชา  (Tran-Disciplinary) 
          เป็นการจดัการเรียนรู้ที่คณะผู้สอนต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาร่วมประชุม 
ปรกึษาหารอื วางแผน และเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูส้อนร่วมกนัโดยพจิารณาก าหนดหวัขอ้
ทีเ่ป็นปัญหาส าคญัในชวีติและสงัคมทีผู่เ้รยีนควรศกึษาและจ าเป็นต้องช่วยกนัแก้ไข ผูเ้รยีนและ
ผูส้อนก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูร้่วมกนัโดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ตามหวัขอ้ทีต่นเองถนัดและสนใจอย่างเป็นอสิระ เมื่อคณะ
ผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัแลว้จะรว่มกนัสอนเป็นคณะ ซึง่อาจจะมผีูส้อนแกนน า
คนเดยีวหรอืหลายคนก็ได้เป็นผู้สอนทกัษะที่จ าเป็น ชี้แนะประเดน็ปัญหาแนวทางการศกึษา
คน้ควา้ การเขยีนโครงงาน การพฒันาโครงงาน การน าเสนอโครงงานในรปูแบบต่าง ๆ ส่วนคณะ
ผูส้อนเป็นผูใ้หค้วามสะดวกในการศกึษาคน้ควา้ จดับรรยากาศ หนงัสอื เอกสารประกอบการศกึษา
คน้ควา้ สื่ออุปกรณ์ และใหค้ าแนะน าปรกึษาหารอืแต่ให้อสิระในการวางแผนงานการศกึษาคน้ควา้
ของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนคดิและท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเองแต่อยูใ่นขอบขา่ยทีก่ าหนด ผูส้อนทุกวชิา 
(ต่างกลุ่มสาระการเรยีนรู)้ จะร่วมกนัก าหนดเกณฑเ์พื่อประเมนิผลชิ้นงานของผู้เรยีนร่วมกนั 
การสอนบรูณาการแบบนี้ผูเ้รยีนจะคน้พบความรู ้หรอืสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นการสอน
แบบ learner – Independence หรอื Self – Directed Learner  

ตวัอยา่ง :  คณะผูส้อนทุกรายวชิาน าประเดน็ปัญหาการลกัลอบตดัไมห้ายาก 
เพื่อการคา้ของอาเซยีนมาประชุมปรกึษาหารอืกนัโดยมเีป้าหมายใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นเกีย่วขอ้งกบัทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เช่น  
  สงัคมศกึษา ปัญหาการลกัลอบตดัไมห้ายาก  

หลกัธรรมในการแกปั้ญหาและพฒันาสงัคม 
  วทิยาศาสตร ์   ภาวะโลกรอ้น  การลดภาวะโลกรอ้น 
  ภาษาไทย    การเขยีนบทความ 
  ภาษาองักฤษ   การพดูรณรงคต่์อตา้นการลกัลอบตดัไมใ้นภูมภิาคของอาเซยีน 
  ศลิปะ    การวาดภาพตามจนิตนาการเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม 

ของอาเซยีนในอนาคต 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   จติสาธารณะของเดก็ไทยในประชาคมอาเซยีน 
  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี การปลกูพชืเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน  
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  คณะผู้สอนจดัท าหน่วยการเรยีนรู้และแผนการจดัการเรยีนรู้ร่วมกนั สอนเป็น
คณะหรอือาจใหผู้้สอนที่เป็นแกนน าเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนตามเป้าหมายหรอื
จุดประสงค์การเรยีนรูท้ี่ก าหนด มอบหมายภาระงานหรอืชิ้นงานใหผู้้เรยีนเขยีนโครงงานตาม
ความสนใจ ตามขอบขา่ยทีก่ าหนด ผูส้อนรว่มมอืกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน 
 จากรปูแบบการสอนแบบบรูณาการดงักล่าว จะเหน็ไดว้่ามลีกัษณะเด่นหรอืจุดเน้นของ
การบูรณาการมากหรอืน้อย กวา้งหรอืแคบแตกต่างกนั ผู้สอนทุกคนจะเหน็ว่าตนไดส้อนแบบ
บรูณาการแลว้ เพยีงแต่จะเป็นรปูแบบใดเท่านัน้ แต่จะท าอย่างไรผูส้อนจงึจะพฒันารปูแบบการสอน
ของตนใหบ้รูณาการมากขึน้เป็นรปูแบบอื่นทีเ่พิม่ความเชื่อมโยงขา้มวชิามากขึน้ และการบูรณาการ
มหีลายรปูแบบกเ็ป็นการช่วยใหผู้ส้อนไดจ้ดัการสอนแบบบรูณาการไดม้ากยิง่ขึน้  
 

 1.10 หลกัการออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

  การออกแบบกจิกรรมการสอนแบบบรูณาการ  มนีกัการศกึษาเสนอแนวคดิไว ้ ดงันี้ 
  ส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 17-18) ไดเ้สนอหลกัการออกแบบกจิกรรมการสอน
ในหลกัสตูรแบบบรูณาการ ดงันี้ 
  1. จดักจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มทุกดา้น ไดแ้ก่ รา่งกาย สตปัิญญา สงัคม และอารมณ์ 
  2. ยดึการบรูณาการวชิาเป็นส าคญั โดยการบูรณาการทัง้ภายในวชิาเดยีวกนัหรอื
ระหว่างวชิาเชื่อมโยงหรอืบรูณาการเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นความรูแ้บบองคร์วม 
  3. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่ส าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่ม 
ปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
  4. ยดึการคน้พบดว้ยตนเองเป็นส าคญั 
  5. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงานโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิผลงาน โดยค านึงถงึประสทิธผิลของงานดว้ย 
  6. เน้นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ
และการตดิตามผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 
  7. เน้นการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย 
  8. เน้นการเป็นคนดแีละมคีุณค่าต่อสงัคม ประเทศชาติ เห็นคุณค่าของสรรพสิง่
หรอืส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
  ส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 28) กล่าวว่า ครูผู้สอนมบีทบาทและหน้าที่ในการ
เตรยีมการและด าเนินการจดักจิกรรมการสอนแบบบรูณาการดงันี้ 
  1. ท าการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เรื่องที่สอน ซึ่งการศึกษาหลักสูตรนัน้
จะตอ้งศกึษาถงึการบรูณาการกบัวชิาต่าง ๆ ดว้ย เพื่อจะไดเ้นื้อหามาบรูณาการกนั  
  2. การเตรยีมแหล่งขอ้มลู ครจูะต้องเตรยีมแหล่งขอ้มลู ความรูใ้หพ้รอ้มเพราะครู
จะเป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีน ครอูาจเตรยีมโดยท าสื่ออุปกรณ์ใบความรู ้เป็นตน้ 
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  3. การจดัท าแผนการสอน ก่อนท าการสอนทุกครัง้จะต้องมีการวางแผนและ
เตรยีมการสอนดว้ยการจดัท าแผนการสอน 
  4. การเตรยีมสื่อวสัดุอุปกรณ์ ไมว่่าจะเป็นการสอนดว้ยวธิใีดกจ็ะต้องมกีารเตรยีม
สื่อและอุปกรณ์ บทบาทของครคูอืการเตรยีมสื่อเพื่ออ านวยความสะดวกแก่การเรยีนของผูเ้รยีน 
  5. เตรียมการวัดผลประเมินผล เมื่อมีการเรียนการสอนก็จะต้องมีการวัด
ประเมนิผล ครตูอ้งเตรยีมเครือ่งมอืส าหรบัวดัผลประเมนิผลดว้ย 
  6. การเป็นผูช้่วยเหลอืใหค้ าแนะน าปรกึษา ครตู้องท าตวัเสมอืนพ่อแม่พีท่ี่มนี ้าใจ
คอยใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนตลอดเวลา 
  7. การเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง ครูเป็นผู้คอยสนับสนุน และเสริมแรงให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนอยา่งมทีีพ่ ึง่และมคีรคูอยใหก้ าลงัใจ 
  8. การเป็นผูม้สี่วนร่วมในกจิกรรม ครูต้องมสี่วนร่วมในกจิกรรมโดยท าเสมอืนว่า
ตนเป็นเพยีงผูเ้รยีนคนหนึ่งเท่านัน้ 
  9. การเป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการเรยีนพฤตกิรรมการเรยีนและใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีน 
  10. การเป็นมติรหรอืสรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น ครูต้องคอยเป็นมติรคอยให้ความ
ช่วยเหลอือยา่งอบอุ่นแก่ผูเ้รยีน 
  ปัทมา ยนืยาว (2549 : 15-17) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการทีด่ตี้องมี
ลกัษณะดงันี้ 
  1. ครูศึกษาวธิกีารบูรณาการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเกิดความมัน่ใจในการ
จดัการเรยีนรู ้
  2. ครูเข้าใจหลกัสูตร การวเิคราะห์หลกัสูตร ก าหนดมาตรฐานหรอืจุดประสงค์
อยา่งชดัเจนจนสามารถจดักจิกรรมไดทุ้กกลุ่มสาระ (กรณสีอนคนเดยีว) สามารถเขา้ใจกจิกรรม
ภายในกลุ่มสาระทีส่อนเป็นอยา่งด ีสามารถจดักจิกรรมไดโ้ดยไมต่ดิขดั 
  3. ครูศกึษาความรู ้ความต้องการและความสนใจของผู้เรยีน เพื่อจดักจิกรรมได้
ตอบสนองกบัตามความตอ้งการของผูเ้รยีนได ้
  4. ครวูางแผนจดักจิกรรมและก าหนดกระบวนการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ 
  5. ครกู าหนดหน่วยการเรยีนรูแ้บบบรูณาการชดัเจนและหลากหลายรอบดา้น 
  6. ครเูขยีนแผนการจดัการเรยีนรูใ้หม้กีารบูรณาการตามหน่วยการเรยีนรู้ 
  7. ครเูน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้
  8. ครใูหโ้อกาสผูเ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในการวางแผนการเรยีนรูแ้ละประเมนิผล 
  9. ครเูน้นการเรยีนรูแ้บบองคร์วมและเชื่อมโยงไมแ่ยกส่วนเนื้อหาสาระ 
      10. ครเูน้นการลงมอืปฏบิตัจิรงิ นกัเรยีนเป็นผูท้ า โดยครคูอยอ านวยความสะดวก 
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  11. ครนู าภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีน ไดรู้จ้กัทอ้งถิน่อย่างเป็น
กระบวนการ เหน็คุณค่าความส าคญัท าใหเ้กดิส านึกทีด่ต่ีอทอ้งถิน่ 
  12. ครูควรเชื่อมโยงสู่ชวีติประจ าวนัให้มากที่สุด โดยการน าสภาพแวดล้อมใกล้ตวั
เขา้มาผสมผสานกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  13. ครจูดัหาสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหค้รบถ้วน เพื่อให้ผูเ้รยีนได้
มสี่วนในการแสวงหาความรู ้
  14. ครใูหผู้เ้รยีนผลติชิน้งาน น่าชื่นชม เกดิความภูมใิจและพอใจในสิง่ทีไ่ดร้บัการ
เรยีนรู ้
  15. ครใูหผู้เ้รยีนร่วมประเมนิ วเิคราะหผ์ล เสนอแนะ และแก้ไขรปูแบบการเรยีนรู ้
หลงัจบกระบวนการเรยีนรู ้
  สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2544 : 166-167) และส านักงานเลขาธกิารสภา
การศกึษา (2547 : 163) กล่าวถงึสิง่ทีค่วรค านึงถงึในการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการทีส่อดคลอ้ง
กนัดงันี้ 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งกระตอืรอืรน้ 
  2. การส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ร่วมกันท างานกลุ่มด้วยตนเอง โดยการส่งเสรมิให้มี
กจิกรรมกลุ่ม ลกัษณะต่าง ๆ หลากหลายในการเรยีนรู ้และส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมโีอกาสลงมอืท า
กจิกรรมต่าง ๆ อยา่งแทจ้รงิดว้ยตนเอง 
  3. จดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผู้เรยีน โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่ป็น
รูปธรรมเขา้ใจง่าย ตรงกบัความเป็นจรงิ สามารถน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัอย่างได้ผล  และ
ส่งเสรมิใหม้โีอกาสไดป้ฏบิตัจิรงิจนเกดิความสามารถและทกัษะทีต่ดิเป็นนิสยั 
  4. จดับรรยากาศในชัน้เรยีนที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึกลา้คดิกลา้ท า โดย
ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมโีอกาสที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชนหรอื
เพื่อนรว่มชัน้เรยีน ทัง้นี้เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิในตวัผูเ้รยีน 
  5. เน้นการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม ให้ผู้เรียน
สามารถจ าแนกแยกแยะความถูกตอ้งดงีามและความเหมาะสมได ้สามารถขจดัความขดัแยง้ได้
ดว้ยเหตุผล มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม และแกไ้ขปัญหาดว้ยปัญญาและสามคัค ี
  จากหลกัการออกแบบกจิกรรมการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว สรุปไดว้่า ผู้สอน
เป็นผู้ทีม่บีทบาทส าคญัในการจดักจิกรรมการสอนแบบบูรณาการ โดยผู้สอนจะต้องเตรยีมให้
พร้อมในด้านหลักสูตรและเนื้อหา แหล่งข้อมูล แผนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ การวดัและ
ประเมนิผล การใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และการสรา้ง
บรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
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 1.11 การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
  การประเมินผลการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการนัน้ จะต้อง
ประเมนิให้สอดคล้องกับการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พุทธศกัราช 2542 ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 26 ว่า “ให้สถานศึกษาจดัการประเมนิผู้เรยีนโดย
พจิารณาจากพฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรม 
และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรยีนการสอน” (สุชานาถ ยอดอนิทรพ์รหม, 2544 : 57) 
  สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 18) กล่าวว่า การประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารสอน
แบบบูรณาการ ควรมสีภาพใกล้เคยีงกบัธรรมชาตมิากทีสุ่ด โดยอยู่บนพื้นฐานของสิง่ที่ผู้เรยีน
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงันัน้การวดัและประเมนิผลจงึควรมลีกัษณะส าคญัดงันี้ 
  1. สะทอ้นภาพพฤตกิรรม และทกัษะที่จ าเป็นของผู้เรยีนในสถานการณ์จรงิ เป็นการ 
แสดงออกในภาคปฏบิตัทิกัษะกระบวนการเรยีนรู ้ผลผลติและแฟ้มสะสมงาน ผูเ้รยีนมสี่วนร่วม
ในการประเมนิผล และการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  2. ใชเ้ทคนิคการประเมนิผลทีห่ลากหลาย เนื่องจากการประเมนิจากการปฏบิตัทิี่
ผู้เรยีนจะต้องลงมอืท าจรงิ แสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าท าอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประดษิฐช์ิน้งาน การทดลอง การเขยีนรายงาน หรอืการท ากจิกรรมอื่น ๆ ทุกอย่างควรเป็นสิง่ที่
มคีวามหมายส าหรบัผูเ้รยีน 
  3. เน้นใหผู้เ้รยีนแสดงออกดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงึความคดิชัน้สูง ความคดิ
ทีซ่บัซอ้น และการใชท้กัษะต่าง ๆ ออกมาได ้เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา 
  4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผลมาจากการเรยีนการสอน ทีส่อดคลอ้งกบัความ
เป็นจรงิ และสามารถประยกุตส์ิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 
  5. ใชข้อ้มูลอย่างหลากหลายเพื่อการประเมนิ โดยครูผูส้อนควรรูจ้กัผู้เรยีนทุกแง ่
ทุกมุม ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รบัขอ้มลูมาจากหลาย ๆ ทาง การก าหนดปัญหา
หรอืงานควรเป็นแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งค าตอบทีห่ลากหลาย 
  6. เน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินระหว่างผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง การให้
ผู้เรยีนมสี่วนร่วม ในการประเมนิผล จะท าให้ผู้เรยีนรู้จกัการวางแผน การเรยีนรู้ตามความ
ตอ้งการของตนเองว่าเขาอยากรู ้อยากท าอะไร (โดยมคีรเูป็นผูช้่วยใหค้ าแนะน า) ซึง่จะน าไปสู่
การก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู ้และการประเมนิผลที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั การวดัและการ
ประเมนิผลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน เป็นตวักระตุ้นให้เกดิคุณภาพการสอนและ
การเรยีนรู้ การใช้เทคนิควิธกีารวดัและการประเมนิผลที่หลากหลายจะช่วยส่งเสรมิให้การ
เรยีนรูม้คีวามหมายมากยิง่ขึน้ 
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  นอกจากนี้ วเิศษ ชณิวงศ ์(2544 : 33) ไดก้ล่าวว่า ควรมกีารประเมนิแบบองิการปฏบิตั ิ
(Performance- base) และการประเมนิแบบองิสงัเกต (Observation-base) ซึง่จะช่วยใหค้รแูละ
ผู้เรยีนสามารถบูรณาการการเรยีนการสอนกบัการประเมนิผลเข้าด้วยกนั เพื่อปรบัปรุงและ
พฒันาการจดักจิกรรมใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ และการสอนกบัการประเมนิจะไม่แยกจากกนั จงึท าให้
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสัมพนัธ์กับชีวิตจรงิมากที่สุด การประเมนิตามสภาพจริง
นบัเป็นทางเลอืกใหมท่ีจ่ะช่วยใหส้ามารถประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
       สุชานาถ ยอดอนิทรพ์รหม (2544 : 58-60) กล่าวว่า การประเมนิตามสภาพจรงิ 
(Authentic Assessment) เป็นการประเมนิการปฏบิตัวิธิหีนึ่งใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย
เพื่อการตรวจสอบความสามารถของผูเ้รยีน โดยการใหผู้เ้รยีนปฏบิตัภิาระงานที่เหมอืนปฏบิตัิ
ภาระงานในชวีิตจรงิ ๆ การประเมนิตามสภาพจรงิประกอบด้วยการประเมนิการปฏิบตัิใน
สภาพจรงิ เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ การประเมนิตนเองและการน าเสนอผลงาน ดงันี้ 
  1. การปฏบิตัใินสภาพจรงิ 
   การประเมนิตามสภาพจรงิ ออกแบบขึน้เพื่อประเมนิการปฏบิตัิในสภาพจรงิ 
เช่น เมื่อเรยีนเรื่องการเขยีน ผู้เรยีนก็ต้องเขยีนให้ผู้อ่านจรงิเป็นผู้อ่าน ไม่ใช่ทดสอบด้วยการ
สะกดค าหรอืตอบค าถามเกี่ยวกบัหลกัการเขยีน งานที่ครูก าหนดให้ท าต้องสมัพนัธ์กบัความ
เป็นจรงิในชวีติ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชส้ตปัิญญาการคดิวเิคราะห ์ทัง้ยัง้ต้องค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถในการเรยีนรู ้ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนดว้ย 
  2. เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ (Criteria) 
   ต้องเป็นเกณฑ์ประเมิน “แก่นแท้” ของการปฏิบัติ มากกว่าเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีส่รา้งขึน้จากผูใ้ดผูห้นึ่งโดยเฉพาะ เป็นเกณฑท์ีเ่ปิดเผย รบัรูก้นัอยู่ในโลกของความ
เป็นจรงิ ไม่ใช่เกณฑท์ี่เป็นความลบัปกปิด อย่างที่การประเมนิแบบดัง้เดมิใช้อยู่ การเปิดเผย
เกณฑจ์ะช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนรูว้่าจะส่งเสรมิซึง่กนัและกนัอย่างไร เนื่องจากเกณฑเ์ป็นเรื่อง
ทีน่ ามาจากการปฏบิตัเิกณฑจ์งึเป็นขอ้ชีแ้นะส าหรบัการเรยีนการสอนและการประเมนิทีส่ะทอ้น
ให้เห็นเป้าหมายและกระบวนการศึกษาอย่างแจ่มชดั ครูจงึอยู่ในบทบาทของผู้ฝึก (Coach) 
ผูเ้รยีนอยูใ่นบทบาทของผูป้ฏบิตั ิ(Performer) พรอ้ม ๆ กบัเป็นผูป้ระเมนิตนเอง 
  3. การประเมนิตนเอง (Self Assessment)  
   การประเมนิตามสภาพจรงิมจีดุประสงค ์ดงันี้ 
   3.1 เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนพฒันาความสามารถในการประเมนิงานของตน โดย
เทยีบกบัมาตรฐานทัว่ไปของสาธารณชน 
   3.2  เพื่อปรบัปรงุ พฒันา ขยบัขยาย หรอืเปลีย่นทศิทางในการด าเนินงาน 
   3.3  เพื่อรเิริม่ในการวดัความกา้วหน้าของตนเองในแบบต่าง ๆ  
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  4. การน าเสนอผลงาน 
   การประเมนิตามสภาพจรงิคาดหวงัให้ผูเ้รยีนเสนอผลงานต่อสาธารณชน และ
เป็นการเสนองานดว้ยปากเปล่า ซึง่กว่าผู้เรยีนจะไดผ้ลงานนัน้มาต้องใช้ทักษะกระบวนการ
มากมาย ตอ้งวเิคราะหปั์ญหา คน้หาทางเลอืกในการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหา จะท า
ใหผู้เ้รยีนรูคุ้ณค่าของการท างาน เป็นการเรยีนรูท้ีห่ย ัง่รากลกึและน าไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
 จากแนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว สรุปได้ว่า 
การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะต้องมีวิธีการประเมินที่หลากหลายให้
ครอบคลุมทุกด้านทัง้ในด้านความรู้ ความคดิ ความประพฤต ิการปฏบิตัิจรงิที่สอดคล้องกบั
สภาพความเป็นจรงิ ควรมกีารประเมนิแบบองิการปฏบิตั ิและการประเมนิแบบองิสงัเกต ซึง่ช่วยให้ 
ผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถบูรณาการการเรยีนการสอนกบัการประเมนิผลเขา้ดว้ยกนั และการสอน
กบัการประเมนิจะไม่แยกจากกนั จงึท าให้การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสมัพนัธ์กบั
ชีวิตจริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงนับเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้สามารถ
ประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 1.12 การวางแผนการสอนแบบบรูณาการ 
        การสอนแบบบูรณาการแบบอื่น ๆ เป็นการสอนเฉพาะของผู้สอน ที่อาจจะวาง
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบที่ตนเองสนใจ แต่ในที่นี้จะ
น าเสนอขัน้ตอนการสอนบูรณาการแบบเชื่อมโยงข้ามวิชา ซึ่งการสอนแบบนี้ ผู้เรียนจะมี
บทบาทเป็นผู้วางแผนการเรยีนรูต้ามความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างอสิระ และสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง มผีูส้อนรว่มคณะดว้ยหลายวชิา ในช่วงทีแ่นวคดินี้เริม่เผยแพร่มาใหม่ ๆ 
ผู้สอนส่วนมากยงัไม่ใคร่เข้าใจนัก การที่ผู้สอนหลายวิชาต้องร่วมกันคิดวางแผนการสอน
ร่วมกนั การยอมรบัความคดิซึ่งกนัและกนั การที่จะให้คนบางคนมวีสิยัทศัน์ยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ 
มองเห็นการณ์ไกลเหมือน ๆ กันย่อมเป็นเรื่องยาก ผู้สอนจ าต้องศึกษาแนวทางการวาง
แผนการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง เพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้วธิกีารศกึษาคน้ควา้ รกัการเรยีนรู้
ดว้ยตนเองและเป็นแนวทางในการพฒันาใหเ้ป็นคนใฝ่รูต้ลอดชวีติ และสามารถพฒันาผูเ้รยีนให้
มทีกัษะ 3Rs & 7Cs ไดอ้ยา่งต่อเนื่องและมคีุณภาพ (สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 104) 

Bernie Trilling and Charles Fade (2009 : 175-177 อ้างถงึใน สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 
2558 : 16-17) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะส าคญัในศตวรรษที ่21 คอื 3Rs & 7Cs ซึง่เป็นทกัษะส าคญั
ของเยาวชนในศตวรรษที ่21 เพื่อเพิม่ความส าเรจ็ใหก้บัผูเ้รยีน ดงันี้  
3Rs  ประกอบดว้ย  

 R1 : Reading  (การอ่าน) 
 R2 : (W)Riting  (การเขยีน) 
 R3 : (A)Rithmetic (การค านวณ)    
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7Cs  ประกอบดว้ย  
  C1 : Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
                   และทกัษะในการแกปั้ญหา) 
  C2 : Creativity and Innovation (ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม) 
  C3 : Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะความรว่มมอื การท างาน 
  เป็นทมี และภาวะผูน้ า) 
  C4 : Cross-cultural Understanding (ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม  
                    ต่างกระบวนทศัน์) 
  C5 : Communication, Information and Media Literacy (ทกัษะการสื่อสาร ขอ้มลู 
                    สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ) 

 C6 : Computing and Media Literacy (ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลย ี
          สารสนเทศ และการสื่อสาร) 
 C7 : Career and Learning Self-reliance (ทกัษะอาชพี และทกัษะการเรยีนรู)้  

 ในการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ มีขัน้ตอนการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ 
ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของทกัษะ 3Rs & 7Cs กบั
การสอนแบบบูรณาการ และแสดงตวัอย่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ 
โดยการสอนแบบบรูณาการ (สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 104-117) ดงันี้ 
 

 1. ขัน้ตอนการวางแผนการสอนแบบบรูณาการ 
    ขัน้ท่ี 1 เลือกหาทีม Theme  
  คณะผู้สอนจะต้องมาร่วมกนัปรกึษาหารอื ก าหนดหวัขอ้ที่จะศกึษา (Theme) 
โดยพจิารณาหวัข้อที่เป็นปัญหา ควรศึกษาและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเป็นหวัข้อที่เกี่ยวข้อง 
สามารถบรูณาการไดห้ลายวชิา 
 

    ขัน้ท่ี 2 พฒันา Theme  
  คณะผูส้อนช่วยกนัคดิประเดน็ปัญหาและพจิารณาว่าแต่ละปัญหาเกี่ยวขอ้งกบั
วชิาใด ผูเ้รยีนจะสามารถศกึษาหาความรู ้และคน้ควา้ไดจ้ากทีไ่หน 
     ขัน้ท่ี 3 หาแหล่งข้อมลู  
  คณะผู้สอนจะต้องรวบรวมเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรยีน หนังสือ
ค้นคว้าต่าง ๆ ไว้ในห้องศูนย์วิชาการของตนเอง รวบรวมแหล่งข้อมูล เอกสารการศึกษา 
แนวทางการศกึษาค้นควา้เพื่อชีแ้นะแนวทางใหผู้้เรยีน และเสนอรายชื่อหนังสอืค้นควา้อ้างองิ
ใหห้อ้งสมดุโรงเรยีนจดัซือ้จดัหามาใหเ้พิม่เตมิ หรอืเสนอแหล่งขอ้มลูทีอ่ื่น ๆ ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้  
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     ขัน้ท่ี 4 การสร้างกิจกรรมและวางแผนพฒันากิจกรรม 
  ผูส้อนทีเ่ป็นแกนน าต้องใหผู้้เรยีนก าหนดกจิกรรมว่าต้องการท ากจิกรรมอะไร 
มวีตัถุประสงค์อย่างไร กิจกรรมนัน้ต้องหลากหลาย ตอบสนองความถนัด ความสนใจ  และ
ความตอ้งการของผูเ้รยีน   
 

     ขัน้ท่ี 5 การสร้างกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  มอบภาระงานให้ผู้เรยีนได้เข้ากลุ่ม เลอืกประธาน รองประธาน เลขานุการ 
ตามความเหมาะสม ปรกึษาหารอืและวางแผนท ากจิกรรมตามความถนัด ความสนใจของตน
อยา่งอสิระ ผูเ้รยีนวางแผนการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยมผีูส้อนเป็นทีป่รกึษา ใหค้ าแนะน า
ชีแ้นะแนวทางหรอืสอนทกัษะทีจ่ าเป็นให ้เช่น ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะ
ทางสงัคม การท าโครงงาน การน าเสนอโครงงาน ฯลฯ ผู้สอนทุกคนร่วมให้ค าปรกึษาเมื่อ
ผูเ้รยีนมปัีญหา ท าหน้าทีใ่นฐานะแหล่งความรูแ้ละวทิยาการ 
 

     ขัน้ท่ี 6 ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียน  
  ในระหว่างที่ผู้เรียนท าการศึกษาค้นคว้า ผู้สอนจะต้องติดตามและบันทึก
ความกา้วหน้าของผูเ้รยีนเป็นระยะ ๆ ใหค้ าแนะน าเมื่อผูเ้รยีนมปัีญหา ซึง่ปัญหานัน้อาจมาจาก
การขาดทกัษะในการศกึษาคน้ควา้ การขาดทกัษะในการท างาน การขาดความรบัผดิชอบหรอื
กระบวนการกลุ่มยงัไมส่มบรูณ์  ไมรู่แ้หล่งศกึษาคน้ควา้ ฯลฯ ผูส้อนทีเ่ป็นแกนหลกัมหีน้าทีเ่ตมิเตม็ 
ความรูช้่วงนี้ให ้
 

     ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลกิจกรรม  
  เมื่อผู้เรียนด าเนินการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมภายในเวลาที่ก าหนด 
ผูเ้รยีนต้องน าเสนอความรูเ้ป็นรปูรายงาน นิทรรศการ การแสดงละคร หรอืการเสนอโครงงาน  
ฯลฯ ผู้สอนร่วมคณะจะเป็นผู้ประเมนิผลกจิกรรมตามแบบประเมนิตามสภาพจรงิ ซึ่งประเมนิ
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ความรู้ทีผู่เ้รยีนคน้พบ ประเมนิกระบวนการกลุ่ม 
ประเมนิทกัษะทางสงัคม และเมื่อผู้เรยีนน าเสนอความรู้ จะประเมนิการใช้ภาษา บุคลกิภาพ 
และรปูแบบการน าเสนอ นอกจากนี้ผูส้อนอาจแนะน าผูเ้รยีนใหรู้จ้กัประเมนิตนเอง ประเมนิผลงาน 
ของเพื่อนและยอมรบัค าตชิม ผู้สอนควรให้ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการประเมนิด้วย เพื่อเป็น
ความภมูใิจในผลการศกึษาคน้ควา้ของบุตรหลาน 
     ขัน้ท่ี 8 การแลกเปล่ียนข้อมลูกิจกรรม 
  ขณะทีผู่เ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ นัน้ ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นจะ
เป็นผูช้มผูฟั้ง จะเรยีนรูก้ารท างานของกลุ่มอื่น ๆ ดว้ย เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูกจิกรรมซึง่กนั
และกนั ส าหรบักลุ่มที่มผีลงานดเีด่น ผู้เรยีนแต่ละคนในกลุ่มจะเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน
ของตนเองเพื่อเป็นความภมูใิจส่วนตวั   
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 2. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
      1) ผูส้อนทีเ่ป็นแกนน าเสนอภาพขา่ว  หรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาใหผู้เ้รยีนคดิ
วเิคราะห ์เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหา      
      2) ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหผ์ลดผีลเสยีของการกระท านัน้ 
 

     ขัน้กิจกรรม 
      1) ใหผู้เ้รยีนระดมพลงัสมองช่วยกนัคดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา  และหาแนวทาง แก้ไข 
หรอืหาวธิศีกึษาหาความรู ้โดยวธิกีารเขยีนแผนทีค่วามคดิ 
      2) ใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามถนดั  มคีวามสนใจร่วมกนัเขา้กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลอืกประธาน 
รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการอื่น ๆ  ผูเ้รยีนศกึษาสภาพปัญหา  ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
และวางแผนการท างานท ากจิกรรมรว่มกนั 
      3) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานการศกึษาคน้ควา้  ใหผู้ส้อนทีเ่ป็นแกนน าพจิารณา 
และอนุมตัโิครงงาน 
      4) ผู้สอนแนะน าแหล่งศึกษาและวทิยาการเพิม่เตมิ  (จากกลุ่มวชิาที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะ 
ผูส้อนวางแผนการท างานรว่มกนัไวแ้ลว้)  ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน  และระยะเวลาน าเสนอโครงงาน 
      5) ผู้เรยีนศกึษาค้นคว้าและปฏิบตังิานตามแผน ผู้สอนตดิตามดูแล ให้ค าแนะน า 
และประเมนิกระบวนการท างาน กระบวนการศกึษาคน้ควา้ กระบวนการกลุ่ม ระหว่างด าเนินงาน 
 

     ขัน้สรปุ 
      1) ผูเ้รยีนสรปุผลการศกึษาคน้ควา้ และเตรยีมเสนอผลงานตามเวลาทีก่ าหนด รปูแบบ 
การน าเสนอโดยการทดลอง การสาธิต การอภิปราย การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร 
วพิธิทศันา บทบาทสมมต ิหรอืท ารายงานเป็นรปูเล่ม ผูส้อนใหค้ าแนะน าการน าเสนอในรปูแบบต่าง  ๆ 
      2) ผู้เรยีนเสนอผลงาน ผูส้อนช่วยสรุปหวัขอ้หรอืประเดน็ที่ผูเ้รยีนยงัไม่เขา้ใจหรอื 
ไมส่มบรูณ์ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูเ้รยีนรบัฟังและแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั 
      3) การพฒันาผลงาน ผูส้อนประเมนิผลส าเรจ็ของงานตามแบบประเมนิตามสภาพจรงิ 
ช่วยสรุปความรูท้ี่ผู้เรยีนน าเสนอบางประเด็นที่ไม่สมบูรณ์หรอืไม่ชดัเจน เนื่องจากเวลาอนัจ ากดั 
แนะน าใหผู้เ้รยีนศกึษาเพิม่เตมิได ้และใหผู้เ้รยีนน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
 

 3. การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของทกัษะ 3Rs กบั 7Cs กบัการสอนแบบบรูณาการ 
     การบูรณาการทัง้ภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในการ 
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของผู้สอนจะสามารถฝึกและพฒันาทกัษะของผู้เรยีนใน
ศตวรรษที ่21 โดยกระท าไดทุ้กขัน้ตอนของการจดักจิกรรม 
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     ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรยีนด้วยภาพ ภาพข่าว หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วใช้การตัง้
ค าถามให้ผูเ้รยีนได้มทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิแก้ปัญหา (C1 : Critical 
Thinking and Problem Solving)  
 

     ขัน้กิจกรรม 
     ในขัน้นี้ผูส้อนสามารถออกแบบกจิกรรมไดอ้ย่างกว้างขวาง เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา 
คน้ควา้ความรูท้ีเ่ป็นค าตอบทีผู่เ้รยีนสงสยัใคร่รูจ้ากประเดน็ค าถามของผูส้อนตัง้แต่ขัน้น าเขา้สู่
บทเรยีน ผูเ้รยีนจะไดร้ว่มมอืกนัท างานเป็นทมี รูจ้กัการท างานร่วมกนั และผลดักนัเป็นผูน้ าทมี 
(C3 : Collaboration, Teamwork and Leadership) รูจ้กัการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (C6 : Computing and Media Literacy) ในการสบืคน้ขอ้มลูความรู้
ผูเ้รยีนจะตอ้งมทีกัษะในการพูด ฟัง เขยีน อ่าน ผ่านเทคโนโลย ี(C5 : Communication, Information 
and Media Literacy) โดยใช้ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณก่อนตดัสนิใจเลอืกรบัขอ้มูล
ข่าวสาร และเมื่อมปัีญหากร็ูจ้กัแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง (C1 : Critical Thinking and Problem 
Solving) มกีารบูรณาการความรู้ขอ้มูลจากวชิาต่าง ๆ ทัง้ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
ยอ่มท าใหผู้เ้รยีนไดม้องภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งไกล มคีวามเขา้ใจในความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  (C4 : Cross-cultural Understanding) อกีทัง้การหลอมรวม
ประสบการณ์ระหว่างวชิาย่อมเป็นทกัษะการเรยีนรูท้ี่ส าคญั และเป็นทกัษะพืน้ฐานของอาชพี
ของผูเ้รยีนในอนาคต (C7 : Career and Learning Self-reliance) เพื่อเป็นทกัษะในการด าเนินชวีติ 
อยู่ร่วมกนัในสงัคม และเมื่อผู้เรยีนได้รวบรวมขอ้มูลการเรยีนรู้ที่ตนสนใจแล้ว ก็มกีารเตรยีม
น าเสนอขอ้มลูต่อกลุ่มหรอืต่อชัน้เรยีน ซึง่อาจน าเสนอดว้ยรปูแบบที่หลากหลาย โดยใช้ทกัษะ
ดา้นการสรา้งสรรค์และนวตักรรม  (C2 : Creativity and Innovation) ตลอดเวลาทีท่ ากจิกรรม
กนันัน้ ผูเ้รยีนย่อมเกดิทกัษะส าคญั ทัง้การอ่าน (R1 : Reading) การเขยีน (R2 : (W)Riting)  
และการคดิค านวณ (R3 : (A)Rithmetic) 
 

      ขัน้สรปุ 
     ผู้เรยีนย่อมได้ทกัษะส าคญัและน ามาใช้ในการสรุปและน าเสนอผลงาน หลอมรวม
ทกัษะทีไ่ดร้บัทัง้ 3Rs และ 7Cs 
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 4. ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการสอน 
     แบบบูรณาการ  

   4.1 ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
: กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ เร่ือง ภยัธรรมชาติ 

    จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1. บอกสาเหตุของภยัธรรมชาตชินิดต่าง ๆ และวธิป้ีองกนัภยัได้ 
    2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทาง 
                 ธรรมชาตไิด ้
    3. วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตไิด้ 
    4. ล าดบัเหตุการณ์การเกดิภยัธรรมชาตขิองไทยจากอดตีถงึปัจจบุนัได้ 
    5. อธบิายการพึง่พาอาศยัภายในชุมชนดา้นเศรษฐกจิได้ 
    6. เสนอแนวทางการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดไีด ้เกีย่วกบัการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
                 ธรรมชาตไิด ้
    7. วเิคราะหค์ุณค่าของการปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเกีย่วกบั 
                 เรือ่งการท าดไีด ้

    กิจกรรมการเรียนรู้ 
       ขัน้ที ่1 ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน 

1. ครนู าภาพเหตุการณ์ทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตปิระเภทต่าง ๆ มาใหผู้เ้รยีนด ู 
เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ วาตภยั ไฟป่า แผ่นดนิถล่ม แผ่นดนิไหว สนึาม ิแล้วใหผู้เ้รยีนช่วยกนัตอบ 
ค าถามต่อไปนี้ 

   ภาพเหตุการณ์นัน้เกดิจากภยัธรรมชาตปิระเภทใด  มคีวามเสยีหาย 
     อยา่งไรบา้ง 

                                 สาเหตุส าคญัของภยัธรรมชาตดิงักล่าวเกดิจากอะไร 
  2. ครอูธบิายเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึความจ าเป็นในการระวงัภยัทีเ่กดิจาก
ธรรมชาต ิ  
       ขัน้ที ่2 ขัน้กจิกรรม 
  1. ผูเ้รยีนรวมกลุ่มกนัตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5-7 คน รว่มมอืกนัศกึษาคน้ควา้ ขอ้มลู
จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ ตามหวัขอ้ทีก่ าหนด ดงันี้ 
      ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
      ภมูลิกัษณ์ทีม่ต่ีอภูมสิงัคมของประเทศ  
  2. สมาชกิในแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูทีไ่ดส้บืคน้ มาอภปิรายแลกเปลีย่นกนัแล้วช่วยกนั 
สรปุประเดน็ความรูท้ีส่ าคญัลงในแผนผงัมโนทศัน์ 
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  3. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน  ครตูรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
เสนอแนะเพิม่เตมิ 
  4. ครใูหส้มาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัหาภาพเหตุการณ์ภยัธรรมชาต ิทีพ่บเสมอ 
ในสงัคมไทย มาอภปิรายรว่มกนัในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
     ชื่อภยัธรรมชาต ิ
     ล าดบัเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิภยัธรรมชาตดิงักล่าวในประเทศไทยในอดตี
จนถงึปัจจบุนั 
     ผลกระทบจากภยัธรรมชาตทิีม่ต่ีอประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
     การมนี ้าใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และการพึง่พา 
อาศยักนั 
     แนวทางป้องกนัและแก้ไขเมือ่เกดิภยัธรรมชาต ิ
  5. ตวัแทนกลุ่มรว่มกนัสรปุประเดน็การอภปิรายน าเสนอผลงานตามหวัขอ้ทีก่ าหนด 
สมาชกิกลุ่มผูฟั้งรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ครตูรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

        ขัน้ที ่3 ขัน้สรุป 
  สมาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุป เรื่อง ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ เป็นแผนผงัมโนทศัน์
ส่งครผููส้อนตามก าหนดเวลา ครคูดัเลอืกผลงานทีม่คีุณภาพตามเกณฑ ์ตดิป้ายนิเทศ 
 

   4.2 ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
: เร่ือง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ เป็นแกน 
    จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1. วเิคราะหก์ารกระท าของการเป็นพลเมอืงดไีด้ 
    2. วเิคราะหผ์ลของการกระท าของพลเมอืงดไีด้ 
    3. ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยได้ 
    4. บรรยายขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะการปฏบิตัตินตามสทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีไ่ด้ 
    5. บอกค าศพัท ์และแต่งประโยคสัน้ ๆ เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีไ่ด้ 
    6. เขยีนแผนภูมแิท่งและแผนภมูวิงกลมเปรยีบเทยีบจ านวนคนในการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได้ 
    7. วาดภาพประกอบค าบรรยายเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิหน้าทีแ่ละเสรภีาพไดถู้กตอ้ง 
                 เหมาะสม 
    8. แต่งเพลงทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
    9. วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีด่แีละปฏบิตัไิด้ 
  10. เสนอแนวทางการประกอบอาชพีสุจรติตามหน้าทีข่องพลเมอืงดไีด้ 
  11. มสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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   กิจกรรมการเรียนรู้  
    

สงัคมศึกษา 

      ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครเูสนอขา่ว/ภาพขา่ว/คลปิวดีโิอ จากสื่อต่าง ๆ เกีย่วกบัการกระทีแ่สดงถงึ 

การใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าที ่เช่น  
   การชุมนุมบรเิวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดั เรยีกรอ้งใหข้ึน้ราคาผลผลติ  

ทางการเกษตร 
                                 แมค่า้ พ่อคา้ วางสนิคา้ และขายของบนทางเทา้ 

   นกัเรยีนกลุ่มหนึ่งเรยีกรอ้งสทิธใินการไวท้รงผมยาว 
   ประชาชนและนกัเรยีนร่วมกนัเดนิขบวนไปตามถนนเชญิชวนใหผู้ท้ีม่สีทิธิ 

เลอืกตัง้ไปใชส้ทิธขิองตน 
  2. ผูเ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหก์ารกระท าดงักล่าวในประเดน็ต่อไปนี้ 

   การกระท าใดเหมาะสม อธบิายเหตุผล 
   การกระท าใดไมเ่หมาะสม อธบิายเหตุผล 
   การกระท าดงักล่าวมผีลดอียา่งไร มผีลเสยีอยา่งไร อธบิายเหตุผล 

  3. ครอูธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจว่าการกระท าดงักล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการปฏบิตัติน 
ตามสทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย ซึง่ทุกคนจะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง  

      ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรม 
1. ครใูหผู้เ้รยีนรวมกลุ่มตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5-7 คน รว่มกนัแสวงหา 

ความรูเ้กี่ยวกบัพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย ในหวัขอ้ต่อไปนี้  
   การใชส้ทิธแิละหน้าที ่
   การใชเ้สรภีาพอยา่งรบัผดิชอบ 
   การมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเลอืกตัง้ 
2. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายผลงานทีแ่สวงหาความรูม้าในประเดน็ 

ส าคญั แลว้หลอมรวมกนัสรุปเป็นผลงานของกลุ่มและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัสบืคน้ขอ้มลูบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีป่ฏบิตัตินเป็น 

พลเมอืงด ีเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละหน้าที ่การใชเ้สรภีาพ การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเลอืกตัง้
น ามาวเิคราะหถ์งึผลของการกระท าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิแลว้เสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

4. ครมูอบหมายใหผู้เ้รยีนรวมกลุ่มกนัท ากจิกรรมทีแ่สดงถงึการปฏบิตัตินตาม 
หน้าที่ของพลเมอืงด ีกลุ่มละ 1 กจิกรรม โดยน าความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น 
มาบรูณาการในการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
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ภาษาไทย 

  1. ครทูบทวนความรูข้องผูเ้รยีนเกี่ยวกบัการแต่งประโยค และวธิกีารเขยีนความเรยีง 
และอธบิายความรูเ้พิม่เตมิ 
  2. ใหผู้้เรยีนเขยีนเรยีงความ/นิทาน/เรื่องสัน้/บทละคร เกี่ยวกบัเรื่อง สทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าที่ของชาวไทย โดยน าความรูจ้ากการเรยีนรูใ้นวชิาสงัคมศกึษา เรื่อง สทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าที ่มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน  
  3. ผูเ้รยีนน าเสนอผลงาน ครตูรวจสอบความถูกต้องและคดัเลอืกผลงานทีม่คีุณภาพดี
ตามเกณฑ ์น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
  4. ผูเ้รยีนรว่มกนัเขยีนบนัทกึ/รายงานผลของการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีและ
วเิคราะหผ์ลของการปฏบิตั ิ ซึง่เป็นผลงานทีค่รสูงัคมศกึษามอบหมาย  ผ่านการตรวจและรบั
ขอ้เสนอแนะจากครภูาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

  1. ครนู าภาพการปฏบิตัตินของชาวไทยตามสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ มาให้
ผูเ้รยีนด ูแลว้ช่วยกนับรรยายเป็นประโยค  Example :           

   All Thai should aware to save the environment in nowadays. 
  2. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัอ่านบทความเกีย่วกบัหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย 
โดยช่วยกนัหาค าศพัทส์ าคญั แลว้สรปุเนื้อเรือ่งในประเดน็ส าคญั  
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง Civic duty of Thai people 
แลว้ใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง 
  4. สมาชกิในกลุ่มช่วยกนัเขยีนค ามัน่สญัญาว่า “I will be a good citizen of 
the country” ส่งครผููส้อน ความยาว 5-8 บรรทดั 
  5. ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัสรุปวธิกีารแต่งประโยคบอกเล่าใหถู้กตอ้งตามหลกั การเขยีน 
 

คณิตศาสตร ์

  1. ครใูหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละหน้าทีข่องบุคคล
ในเรือ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม 
     การเลอืกตัง้ประธานสขีองโรงเรยีน 
     การเลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
     การเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ 
     การเลอืกตัง้ระดบัประเทศ 
  2. ครอูธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกบัการหาอตัราส่วนและค่ารอ้ยละ 

3. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัค านวณการใชส้ทิธริะหว่างชาย-หญงิ และรอ้ยละ 
ของผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
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  4. ครมูอบหมายใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขยีนแผนภูมแิท่ง หรอืแผนภูมิ
วงกลม เปรยีบเทยีบจ านวนผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทีผู่เ้รยีนมภีมูลิ าเนา ส่งครผููส้อน 
  5. ครคูดัเลอืกผลงานทีม่คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด ตดิป้ายนิเทศ 
 
 

ทศันศิลป์ (ศิลปะ) 
  1. ครนู าภาพวาดเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยในดา้น
ต่าง ๆ ทีส่มควรยกยอ่งมาใหผู้เ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหล์กัษณะเด่นของภาพ ครตูรวจสอบความ
ถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีาร/หลกัการวาดภาพและระบายสี 
  2. ผูเ้รยีนแต่ละคนวาดภาพความประทบัใจในการกระท าของบุคคล หรอืกลุ่ม
บุคคลทีม่พีฤตกิรรมแสดงถงึการปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องชนชาวไทยส่งครผููส้อน 
  3. ครคูดัเลอืกผลงานของผูเ้รยีนทีม่คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ใหน้ าเสนอ
หน้าชัน้เรยีนโดยบรรยายประกอบภาพ ต่อจากนัน้น าผลงานตดิป้ายนิเทศ 
 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

  1. ครใูหผู้เ้รยีนรอ้งเพลงเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทย 
แลว้รว่มกนัวเิคราะหส์าระส าคญัของบทเพลง และขอ้คดิส าคญัทีไ่ดจ้ากบทเพลง 
  2. ครอูธบิายวธิกีาร/หลกัการแต่งเพลง  แลว้ใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มลองฝึกการ
แต่งเพลงงา่ย ๆ ทีม่สีาระเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ 
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนโดยมจีนิตลลีาประกอบเพลง 
สมาชกิผูช้มผลดักนัแสดงความชื่นชม ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้ าแนะน า 
 

สขุศึกษา 

  1. ครูให้ผูเ้รยีนดูภาพเดก็ไทยที่มรีูปร่างอ้วน ผอม และไดส้ดัส่วน แลว้ให้ผู้เรยีน 
ตอบค าถามต่อไปนี้ 
     ท าไมเดก็ในภาพนี้จงึมรีปูรา่งแตกต่างกนั อธบิายเหตุผล 
     บุคคลในภาพใดมรีปูร่างไดส้ดัส่วน อธบิายเหตุผล 
     ถา้ประชากรไทยมรีปูรา่งทีอ่ว้นมากหรอืผอมมากเกนิไป จะส่งผลอยา่งไร 
อธบิายเหตุผล 
  2. สมาชกิแต่ละคนตรวจสอบพฤตกิรรมการกนิอาหารของตนในแต่ละวนัว่ามี
คุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการหรอืไม ่ควรปรบัปรุงแก้ไขหรอืพฒันาตนอย่างไร ต่อจากนัน้ 
ผลดักนัเล่าพฤตกิรรมการกนิอาหารของตนใหเ้พื่อนฟัง 
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภค สมาชกิแต่ละคน 
น าไปปฏบิตัแิละบนัทกึผลการปฏบิตัสิ่งครตูามก าหนดเวลา 1-2 เดอืน ตามความเหมาะสม 
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  4. ผูเ้รยีนทุกคนส่งแบบบนัทกึพฤตกิรรมการบรโิภคส่งครตูามก าหนดเวลา ครู
ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัตินของผูเ้รยีนทุกคน 
  5. ผูเ้รยีนและครรูว่มกนัสรปุว่า บทบาทหน้าทีข่องคนไทยทีต่อ้งปฏบิตัตินตาม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค จดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพของประชาชนชาวไทย 
 

การงานและอาชีพ 
  1. ครูมอบหมายให้ผู้เรยีนแต่ละคนไปสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชพีต่าง ๆ ที่มี
ความก้าวหน้าหรอืประสบความส าเรจ็ในอาชพีทีผู่้เรยีนสนใจมาคนละ 1 อาชพี โดยมปีระเดน็
ค าถามทีไ่ปสมัภาษณ์ ดงันี้  
     ท่านประกอบอาชพีอะไร 
     ท่านมแีนวทางการด าเนินงานอยา่งไร 
     สิง่ทีท่่านมคีวามภาคภมูใิจในอาชพีหรอืประสบความส าเรจ็ในอาชพีคอือะไร 
     ท่านไดป้ฏบิตัตินตามสทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่เกีย่วกบัอาชพีของท่านอย่างไร 
  2. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัเล่าสาระส าคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใหเ้พื่อน 
สมาชกิในกลุ่มฟัง รว่มกนัสรปุเป็นประเดน็ส าคญั แลว้น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
  3. สมาชกิในกลุ่มร่วมกนัส ารวจการประกอบอาชพีส าคญัของชาวไทยตามความ 
สนใจมา 1 อาชพี ในประเดน็ต่อไปนี้  
     ความส าคญัของอาชพี 
     วธิกีารด าเนินการ/การประกอบอาชพี 
     ผลของการประกอบอาชพี 
     แนวทางปรบัปรงุแกไ้ข 
  4. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 
และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

วิทยาศาสตร ์

  1. ครนู าขา่วเกีย่วกบัการเผาป่า ตดัไมท้ าลายป่า มาใหผู้เ้รยีนร่วมกนัวเิคราะห์
ผลกระทบทีเ่กดิจากการกระท าดงักล่าว 
  2. ครใูหผู้้เรยีนร่วมกนัสบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
     ประเภททรพัยากรธรรมชาต ิ
     ความส าคญั 
     วธิกีารอนุรกัษ์ 
  3. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนในรปูแบบทีห่ลากหลาย  แสดงถงึ
ความคดิสรา้งสรรค ์ 
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  4. ครมูอบใหผู้เ้รยีนรว่มกนัท าโครงงานเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมตามความสนใจ เป็นการแสดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดใีนดา้นการร่วมมอืกนั
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตวัอย่างโครงงาน เช่น โครงงานปลูกป่าและรกัษา
พนัธุไ์ม ้โครงการบ าบดัน ้าเสยี โครงงานปลกูตน้ไมใ้กลบ้า้น 
      ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรปุ 
  ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปแนวทางส าคญัในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดี
ร่วมกนั และคดัเลอืกผลงานที่สอดคล้องกบัการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดเีกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที ่
และเสรภีาพมาจดันิทรรศการ เนื่องในโอกาสวนัส าคญัของโรงเรยีน 
 จากแนวคดิเกี่ยวกบัการวางแผนการสอนแบบบูรณาการดงักล่าว สรุปไดว้่า การสอน
แบบบูรณาการแต่ละแบบเป็นการสอนเฉพาะของผูส้อนทีจ่ะวางแผนและเขยีนแผนการจดัการ
เรยีนรูต้ามรูปแบบที่ตนเองสนใจ แต่ในการสอนบูรณาการแบบเชื่อมโยงขา้มวชิา ผู้เรยีนจะมี
บทบาทเป็นผู้วางแผน การเรยีนรูต้ามความถนัด ความสนใจของตนเอง และสรา้งองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง มผีูส้อนร่วมคณะดว้ยหลายวชิา การที่ผูส้อนหลายวชิาต้องร่วมกนัคดิวางแผนการ
สอนร่วมกนั การยอมรบัความคดิเห็นซึ่งกนัและกนั และการที่จะให้ผู้สอนบางคนมวีสิยัทศัน์
ยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ มองเหน็การณ์ไกลเหมอืน ๆ กนัย่อมเป็นเรื่องยาก ผู้สอนจะต้องศกึษาแนว
ทางการวางแผนการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง เพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนเรยีนรูว้ธิกีารศกึษาค้นคว้า 
รกัการเรยีนรู้ด้วยตนเองและเป็นแนวทางในการพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนใฝ่รู้ตลอดชวีติ และ
สามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะ 3Rs & 7Cs ซึง่เป็นทกัษะส าคญัของเยาวชนในศตวรรษที ่21 
เพื่อเพิม่ความส าเรจ็ใหก้บัผูเ้รยีน  
 
 

 1.13 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 
        งานวิจยัภายในประเทศ 
  พนิดา วราสุนนัท ์(2547 : 120)  ไดศ้กึษาการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของความสามารถ 
ในการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาของครปูระถมศกึษา พบว่าตวัแปร 
ที่มอีิทธพิลทางตรงต่อความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อม
ศกึษาของครูประถมศึกษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 คอื  ปัจจยัด้านผู้สอน ได้แก่  
ความสามารถในการสอนของผู้สอน คุณลกัษณะของผู้สอน และทศันคติต่อรูปแบบการสอน
แบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มของผูส้อน แสดงว่าปัจจยัดา้นผูส้อน เป็นปัจจยัส าคญัทีสุ่ดในการจดั 
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา กล่าวคือ หากครูมี
ความพรอ้ม ไดแ้ก่ มคีวามสามารถในการสอน มคีุณลกัษณะทีด่ใีนการสอน และมทีศันคตทิี่ดี
ต่อรูปแบบการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อมศึกษา จะส่งผลให้ครูมคีวามสามารถในการจดั 
การเรยีนการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาสงูขึน้ 
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     พระจนัทร ์หมัน่บ ารุง (2550 : 95-96, 134, 139-140) ที่ท าการพฒันารูปแบบ 
การบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ : กรณีศกึษา
โรงเรยีนบ้านใหม่สามคัคี อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบและคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการจดัการ
เรยีนรู้แบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้การยอมรบัรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการ
จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนรายข้อพบว่า 
รปูแบบสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้ และรปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
การปฏบิตัิงานทางด้านการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดบัมากที่สุด  และคู่มอืการ
ด าเนินงานตามรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่ วนรายข้อพบว่า 
หลกัการและเหตุผลมคีวามชดัเจน และวตัถุประสงค์ของคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบมี
ความชดัเจนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ ในการจดัการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดบัแรก ได้แก่ 
ครูช่วยให้นักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้ นักเรยีนชอบเรยีนเรื่องทีค่รูสอน และนักเรยีนชอบวธิสีอน
ของคร ูตามล าดบั และเมือ่ตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนโดยการเปรยีบเทยีบ 
2 ปีการศกึษา พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ นกัเรยีนในภาพรวมสงูขึน้ทัง้สองช่วงชัน้    

     จุฬารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์ (2551 : 105-110) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วทิยาศาสตรแ์ละความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 2 หอ้ง 
หอ้งละ 45 คน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ทีไ่ดร้บั
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการและการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ พบว่า นักเรยีนที่
ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการกบันักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหา
ความรูม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั เนื่องจากการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
เน้นการสอนยดึนักเรยีนเป็นส าคญั มกีารใชใ้บงานเป็นตวัก าหนดสถานการณ์เพื่อช่วยกระตุ้น
ความสนใจของนกัเรยีน พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ คดิเอง  ท าเอง แก้ปัญหาเอง 
ส่งผลใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้ และเขา้ใจเนื้อหามากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ นักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการกบันักเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ มคีวาม 
สามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่างกนั เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสรมิการคดิวเิคราะหจ์ะมสีถานการณ์ใหม่ใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห์ เรา้ใหเ้กดิความ
สนใจในการตอบปัญหา และไดค้ดิอย่างมเีหตุผล ท าใหน้ักเรยีนมคีวามสนุกสนานในการเรยีน 
กลา้แสดงความคดิเหน็ เรยีงล าดบัความคดิไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม ก่อนน าไปสู่การสรุปทีถู่กต้อง 
และสามารถน าประสบการณ์เดมิเชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ ด้วยการขยายความรู้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั ส่งผลใหน้ักเรยีนมปีระสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะหส์งูขึน้  
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                 ปัญญา ทองนิล (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษารปูแบบการพฒันาสมรรถภาพ  
การสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรบัครูเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน พบว่า รปูแบบทีใ่ชใ้นการพฒันาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกเพื่อ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนส าหรบันักศกึษาคร ูประกอบดว้ย แนวคดิการ
พฒันารูปแบบ คอื การเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน การเรยีนรูด้้วยตนเอง และการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง หลักการของรูปแบบการพัฒนา เป็นหลักการที่ระบุถึงการพัฒนา
สมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก สมรรถภาพการสอนเป็นสิง่ที่พฒันาได้ มี
องคป์ระกอบทีต่้องพฒันา 3 ดา้น คอื ความรู ้ทกัษะ และอตัมโนทศัน์ กจิกรรมการพฒันาต้อง
หลากหลาย และการปฏบิตักิารสอนจรงิจะพฒันาสมรรถภาพการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  
      ศรสีมร ครยุานนท ์(2554 : 94-95) ไดศ้กึษาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีน
ชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ
ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้นการวดัและประเมนิผล อยู่ในระดบัมาก 
และการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของครูศูนยก์ารเรยีนชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑล จ าแนกเป็นรายด้าน โดย 1) ดา้นหลกัสูตร มรีะดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการ 
เรยีนรูแ้บบบูรณาการของครศููนยก์ารเรยีนชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  โดยรวม
และรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  (1) จุดมุ่งหมายการเรยีนรู้ คอื เพื่อใหผู้เ้รยีนมสีตปัิญญาใน
การแก้ปัญหาในชวีติได ้เพื่อพฒันาใหไ้ดค้วามรูพ้ืน้ฐานส าหรบัด ารงชวีติ และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
มคีุณภาพชวีติทีด่เีพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยบูรณาการความรูค้วบคู่กบัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม
ทีด่งีาม  (2) วธิกีารจดัการเรยีนรูแ้บบพบกลุ่ม คอื พบกลุ่มสปัดาหล์ะ 3 ชม. มกีารตดิตามและ
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน โดยเพื่อน ครผููส้อน มกีารใหผู้เ้รยีน ศกึษาคน้ควา้ งานเดีย่ว งานกลุ่ม ท าโครงงาน 
แบบบูรณาการ จดักระบวนการกลุ่มที่สอดแทรกกระบวนการคดิเป็น ให้ฝึกคดิวเิคราะห์
เชื่อมโยงสู่การประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 2) ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้มรีะดบัการปฏบิตักิารจดั
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการของครูศูนย์การเรียน ชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยรวมและรายเรื่องอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ (1) กจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติ (กพช.)  
(2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้(3) การจดักระบวนการเรยีนรู ้แบบบรูณาการ  (4) สื่อและแหล่งเรยีนรู ้ 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ครศููนยก์ารเรยีนชุมชน มรีะดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ  3) ดา้นกจิกรรมการเรยีนรู ้อยู่ในระดบัมากทุกรายขอ้ ไดแ้ก่ (1) กจิกรรม
พฒันาคุณภาพชวีติ (กพช.)  (2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  คอื จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการคดิ การจ า การแก้ ปัญหาและการ
พฒันา และการบูรณาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรยีนรู้  4) ดา้นการ
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วดัผลประเมนิผล มรีะดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของครศููนยก์าร
เรยีนชุมชนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมและรายเรือ่งอยูใ่นระดบัมาก  

     ปิยะมาศ อาจหาญ (2554 : 111-120) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส์
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 2 หอ้งเรยีน 
หอ้งเรยีนละ 45 คน ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการและการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 
หาความรู้ พบว่า นักเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการและนักเรยีนที่ไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิสแ์ตกต่างกนัเน่ืองจาก 
มกีารน าความรู ้ในสาขาวชิาชวีวทิยา เคม ีฟิสกิส ์มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัใหม้เีนื้อหาต่อเนื่อง
เป็นเรือ่งเดยีวกนั พรอ้มทัง้มกีารเชื่อมโยงกบัสิง่แวดลอ้มรอบตวันักเรยีน ท าใหน้ักเรยีนมคีวาม
เขา้ใจในเนื้อหามากยิง่ขึน้ และเมื่อเปรยีบเทยีบนักเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม พบว่ามคีวามสามารถในการ 
คดิวเิคราะหไ์มแ่ตกต่างกนั เนื่องจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ เพื่อส่งเสรมิการ
คดิวเิคราะห์ มกีารสรา้งสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัชวีติจรงิมาใหน้ักเรยีนฝึกการคดิวเิคราะห์ 
นักเรยีนมกีารเชื่อมโยงและหาความสมัพนัธส์ิง่ทีเ่รยีนกบัสิง่ทีอ่ยู่รอบๆ ตวั เป็นการเรา้ใหเ้กดิ
ความสนใจในการตอบปัญหาและคดิไดอ้ยา่งมเีหตุผล  

     ศารทลู อารวีรวทิยกุ์ล (2554: 122-124) ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์
และความสามารถในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 2 หอ้ง 
หอ้งละ 45 คน โรงเรยีนวฒันาวทิยาลยั ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการและการจดัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอื พบว่า นักเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการและการจดัการ
เรยีนรูแ้บบร่วมมอื มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรแ์ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เพราะมกีารจดัการเรยีนรูต้ามหลกัการบูรณาการ เป็นการน าความรูค้วามเขา้ใจ 
ในสาขาวชิาชวีวทิยา เคม ี ฟิสกิส ์ มาหลอมรวมเขา้ดว้ยกนั ภายใต้การเขา้ใจมโนทศัน์และ
หลกัการ พรอ้มทัง้ประยุกต์ทกัษะการสื่อสารและคุณภาพชวีติเขา้มาเชื่อมโยงความสมัพนัธใ์ห้
เกดิความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดยีวกนั เพื่อใหน้ักเรยีนคดิวเิคราะหแ์ก้ปัญหา แสวงหาความรูเ้ป็น
องคร์วม และน าความรูท้ี่ได้ไปใชใ้นชวีติประจ าวนั นอกจากนี้ ในขัน้การจดักจิกรรมมกีาร
ผสมผสานกลวธิกีารสอนทีห่ลากหลาย มกีารซกัถาม การใชส้ื่อประกอบการอภปิรายจากเหตุการณ์ 
ปัจจุบนั การใหน้ักเรยีนวางแผนในการแก้ไขปัญหา เพื่อพฒันาความสามารถในการบูรณาการ
เชื่อมโยงกบัสิง่ต่างๆ รอบตวันักเรยีน นอกจากนี้ยงัใชส้ถานการณ์ในชวีติ เป็นตวัเชื่อมให้
นักเรยีนเขา้ใจเนื้อหามากขึน้ นักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ และสนุกสนานในการท ากจิกรรม จงึส่งผล 
ใหน้กัเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ 

     ธรีธ์องักูร ธนายตุกูล (2557 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนศรวีกิรม ดว้ยกจิกรรมบูรณาการระหว่างทศันศลิป์กบัดนตร ีฮปิฮอป 
พบว่า ผูเ้รยีนชุดกจิกรรมบูรณาการระหว่างทศันศลิป์กบัดนตรฮีปิฮอป มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
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หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และมคีวามพงึพอใจ 
มากขึน้ ซึง่สงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ีม่คีวามสนุกสนาน ครืน้เครง มกีารเต้นพรอ้ม
กบัการวาดภาพจากการกระตุน้ของเสยีงดนตรฮีปิฮอป ผ่อนคลาย ไมเ่กรง็ เกดิสุนทรยีะมคีวาม
เป็นตวัของตวัเองและมคีวามพงึพอใจทีจ่ะท ารปูแบบผลงานของตนเอง 

     จารพีร ผลมลู (2558 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการพฒันาหน่วยการเรยีนรูบู้รณาการ
แบบ STEAM ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 : กรณีศกึษา ชุมชนวงัตะกอ จงัหวดัชุมพร 
พบว่า 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด (รอ้ยละ 65) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
2) จติสานึกอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และผ่านเกณฑร์ะดบัด ี 
(เฉลี่ย=3.51) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  3) ความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการ
จดัการเรยีนรูผ้่านเกณฑร์ะดบัด ี(เฉลีย่=3.51) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  4) หน่วยการ 
เรยีนรูบ้รูณาการแบบ STEAM มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.65/78.33 อยูใ่นเกณฑ ์82.5-77.5 
 

       งานวิจยัต่างประเทศ  
      เวสทบ์รคู (Westbrook, 1998 : 84-90) ไดศ้กึษาการบูรณาการหลกัสูตรแบบขา้มวชิา 
(Cross-Disciplinary) ในเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร์กายภาพเรื่องความหนาแน่นและความชนั 
ส าหรบันกัเรยีนเกรด 9 โรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา พบว่า 
1) จ านวนนักเรยีน 53 % ของนักเรยีนกลุ่มแรกซึง่เรยีนโดยการบูรณาการเนื้อหาระหว่างวชิา
พชีคณิตกบัวทิยาศาสตร์กายภาพ และ 44 % ของนักเรยีนกลุ่มที่สองซึ่งเรยีนเฉพาะวชิา
วทิยาศาสตรก์ายภาพทีส่ามารถสรา้งแผนภูมมิโนทศัน์แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความหนาแน่น 
มวล และปรมิาตรของแขง็และของเหลวไดด้เียีย่ม 2) นักเรยีนกลุ่มแรกซึง่เรยีนโดยการบูรณาการ 
เนื้อหาระหว่างวชิาพชีคณิตกบัวทิยาศาสตรก์ายภาพ สามารถเขยีนแผนภูมมิโนทศัน์ได้สมบูรณ์ 
และชดัเจนกว่านักเรยีนกลุ่มสอง ซึ่งเรยีนเฉพาะวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ คอื แสดงถงึแนว 
ความคดิทีส่ามารถจดักลุ่มความรูไ้ดด้กีว่าและสามารถเชื่อมโยงมโนทศัน์จากเนื้อหาของทัง้วชิา
คณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีและสรปุไดว้่าจากขอบขา่ยในการสอนทีผ่่านมาและ
แผนภมูมิโนทศัน์ทีส่มบรูณ์ สามารถใชต้รวจและอธบิายถงึความแตกต่างระหว่างสิง่ทีพ่ยากรณ์
กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิไดด้ว้ย  
      ดกิคนิสนัและยงั (Dickinson and Yong, 1998 : บทคดัย่อและบทสรุป) ไดศ้กึษา
การบรูณาการ (Integrated) สหวทิยาการ (Interdisciplinary) และการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ยดึสาระเป็นแกน (Thematic Instruction) ไปใช้ในระดบัประถมศกึษา พบว่า สามารถช่วย
พฒันาทัง้ภาษาศาสตร์ เป้าหมายของวทิยาศาสตร์ และจุดประสงค์ที่เชื่อมโยงกบัมาตรฐาน
วทิยาศาสตร์ศกึษาแห่งชาต ิและมาตรฐานภาษาองักฤษแห่งชาติ คอื ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของครใูนการสอนภาษาซึง่จะช่วยพฒันาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานทัง้ในเรือ่งการอ่าน การเขยีน และ
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กจิกรรมการเรยีนการสอน เนื่องจากวทิยาศาสตรเ์ป็นการเตรยีมประสบการณ์ใหก้บันักเรยีนใน
การสื่อสารทัง้การพูดและการเขยีน ในขณะที่ศลิปะทางภาษาเป็นเครื่องมอืส าหรบัการบนัทกึ
และสื่อสารผลทีไ่ดจ้ากการสบืเสาะหาความรู ้  

     สเตนฮอสเซอร ์ (Steinhauser, 2000 : 73-75 อ้างถงึใน สมควร ไข่แก้ว, 2556 : 102) 
ไดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 
ซึง่เป็นการบูรณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และสอนเป็นทมีโดยครู 4 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ประกอบดว้ย กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา กลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ และกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ พบว่า นักเรยีนมคีะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรายวชิาคณติศาสตรเ์พิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 

     โดนาห ์และสจวรต์ (Donahue and Stuart, 2008 อา้งถงึใน ปัญญา ทองนิล, 2553 : 43)  
ได้ศกึษาพฒันาการศกึษาครูเพื่อการบูรณาการศลิปะในการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 
เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานการศกึษามุง่เน้นการเรยีนรูท้างวชิาการ ศลิปะเป็นวชิาทีจ่ดัเวลา
สอนทีใ่หค้วามส าคญัลดน้อยลง โดยเฉพาะการศกึษาของประเทศแคนาดา องักฤษ ออสเตรเลยี 
ญี่ปุ่ น อสิราเอล สาธารณรฐัเชค และอเมรกิา มกีารสอนเพื่อสอบ ตามหลกัสูตรแกนกลางและ
มาตรฐานทีเ่พิม่สงูขึน้ เป็นการมุง่เตรยีมครกู่อนประจ าการใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรูณาการ 
ศลิปะในวชิาต่าง ๆ ได ้เริม่ต้นพฒันานักศกึษาครกู่อนประจ าการ โดยการ 1) ท าการวเิคราะห์
แผนการสอนของนักศกึษาครูก่อนประจ าการที่สอนสงัคมศกึษาและภาษาองักฤษ 2) จดัการ
เรยีนการสอนนกัศกึษาคร ูใชก้ารบูรณาการศลิปะ 3) เตรยีมแผนการสอนแบบบูรณาการศลิปะ
แล้วน าไปสอนในโรงเรยีน พบว่า นักศกึษาครูก่อนประจ าการสามารถบูรณาการศลิปะเขา้ใน
การเรยีนการสอนได้  เช่น การ์ตูนประวตัิศาสตร์ การ์ตูนการเมอืง การใช้ค าถามเพื่อการ
วเิคราะหท์างศลิปะ    

     มเูพนดูก ิ (Mupanduki, 2009 : ออนไลน์) ไดศ้กึษาผลส าเรจ็ของการบูรณาการ
หลกัสูตรทางวชิาการของเคมแีละคณิตศาสตร ์ ส าหรบันักเรยีนมธัยมศกึษาในรฐัแคลฟิอรเ์นียใต้ 
สุ่มประชากร เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 68 คน รวมทัง้หมด 136 คน พบว่า การสอน
โดยการบรูณาการระหว่างวชิาเคมแีละคณิตศาสตรผ์่านการปฏบิตัิ (กลุ่มทดลอง) ประสบความ 
ส าเรจ็ในการสอนมากกว่าการสอนโดยใชห้ลกัทฤษฎเีพยีงอยา่งเดยีว  

     โมรยิามา และคณะ (Moriyama and et.al., 2013 : 1-9) ไดศ้กึษาการพฒันาแบบ
บูรณาการการเรยีนรูผ้่าน "แบบจ าลอง" ในวชิาคณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ของประเทศญี่ปุ่ น พบว่า การออกแบบหน่วยการเรยีนรูก้บั 
กระบวนการการแก้ปัญหา การใชค้วามคดิเชงิระบบ และการประยุกต์ใชใ้นโลกแห่งความจรงิ 
ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถค้นหาและประเมนิผลของการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตรใ์นการ
แกไ้ขปัญหาทางเทคโนโลย ีและใชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรใ์นการเรยีนรู ้
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      จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
น าไปสู่การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการว่า “พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง 
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี่ครูจดัขึน้ตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน โดยเชื่อมโยง
สาระความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ให้ผู้เรยีนใช้
ทกัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรู้จากประสบการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้
ความถนัด ประสบการณ์ ความสามารถและทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรู้  ทกัษะ
และเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง” 
  เครื่องมอืที่ใชใ้นการวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการครัง้นี้ มเีนื้อหาการวดั
ครอบคลุมพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ จ านวน 8 ดา้น ประกอบดว้ย1) การจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้
3) การจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิ
การใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 4) การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม 5) 
การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรูแ้ละอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้6) การจดัการ
เรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครองและบุคคลใน
ชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  7) การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  และ 8) การประเมนิผลการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิและน าผลการ 
ประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน โดยอาศยัแนวคดิจากทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ ปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) ที่ Dewey น ามาใช้ใน
การศึกษา ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner ทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Rogers และ
ทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 
2543 : 28-55, 2549 : 34-70 ; นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; 
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-168 ; ทศินา แขมมณี, 2557 : 26-90) ผนวกกบัหลกัการ
และแนวทางการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 โดยเฉพาะตัง้แต่มาตราที ่22-30 และแบบวดัพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการที่สร้างขึ้นนี้บางส่วนได้ปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เต็มรตัน์ 
(2550 : 173-176) 
      จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ทีน่ าไปสู่การก าหนดนิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรและเป็นประเดน็ในการสรา้งแบบวดั ไดท้ า
การคดัเลอืกตวัแปรที่มผีู้ศึกษาไว้หลายท่านโดยใช้เกณฑ์ในการสงัเคราะห์ตวัแปรซึ่งทัว่ไป
ก าหนดเกณฑท์ีม่ผีูศ้กึษาเกี่ยวกบัตวัแปรนัน้อย่างน้อย 3 คน/กลุ่ม/แนวคดิขึน้ไป (พชัร ีจนัทรเ์พง็, 
2553 : 30) จงึไดค้ดัเลอืกมาเป็นตวัแปรในการวจิยัครัง้นี้  ดงัตารางที ่1 หน้า 74-75 
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ตารางท่ี 1  การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรพฤตกิรรม 
  การสอนแบบบรูณาการ 
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Dewey 1963         
Bruner 1963         
Rogers 1969         
Gardner 1983         
Travass and Revores 1990         
Beane 1991         
Westbrook 1998         
Mupanduki 2009         
Moriyama and et.al. 2013         
ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล  นิรมล ศตวุฒ ิ
และระววิรรณ ศรคีรา้มครนั 

2543         

ส าล ี รกัสุทธ ีและคณะ  2544         
สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า 2544         
สุชานาถ ยอดอนิทรพ์รหม 2544         
วเิศษ ชณิวงศ ์ 2544         
ส านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาแห่งชาต ิ

2545         

ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 2547         
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

2547         

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 2547         
ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล  นิรมล ศตวุฒ ิ
และระววิรรณ ศรคีรา้มครนั 

2549         

อลศิรา ชชูาต ิ 2549         
ปัทมา ยนืยาว 2549         
นิรมล ศตวุฒ ิ 2551         
จฬุารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์ 2551         
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์  2553         
อรนุช ลมิตศริ ิ 2553         
ปัญญา ทองนิล 2553         
ศรสีมร ครยุานนท ์ 2554         
ปิยะมาศ อาจหาญ 2554         
ศารทลู อารวีรวทิยกุ์ล 2554         
ทศินา แขมมณ ี 2557         
ธรีธ์องักูร ธนายตุกูล 2557         
นุสรา สกลนุกรกจิ  2558         
จารพีร ผลมลู 2558         

รวม  21 24 27 10 17 11 13 10 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน 
  โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตวัแปร 2  การฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู ้ 
ตวัแปร 3  การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกปฏบิตัิ ใหค้ดิเป็น 
  ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง  
ตวัแปร 4  การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
ตวัแปร 5  การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรูแ้ละอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
ตวัแปร 6  การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอืกบั 
  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน   
ตวัแปร 7  การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งม ี
  ความสุข   
ตวัแปร 8  การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการ 
  พฒันาผูเ้รยีน 
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ตอนท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบั 
   พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 

 2.1 การสนับสนุนการท างานของคร ู
  การสนับสนุนการท างานของครู นับได้ว่าเป็นปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ เนื่องด้วยการจดัการเรยีนการสอนมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่
จะต้องได้รบัการสนับสนุนการท างานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยส่งเสริมให้การจัด
การศกึษาบงัเกดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย ดงัทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ 
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีก่ าหนดใหม้กีารสนบัสนุน การท างาน ของครใูนดา้นต่าง ๆ 
ทัง้ในด้านมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของครู ทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรและการลงทุน
ดา้นต่าง ๆ ในชุมชน สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการท างานของครู
ใหม้ปีระสทิธภิาพ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 6-38) ดงันี้ 
  1. มาตรา 8 ข้อ 4 ให้มหีลักการส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศกึษา และการพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
  2. มาตรา 55 ให้มกีฎหมายว่าด้วยเงนิเดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และสทิธิ
ประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา เพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอ
และเหมาะสมกบัฐานะทางสงัคมและวชิาชพี ให้มกีองทุนส่งเสรมิครู คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  3. มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศกึษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชนใหม้สี่วนร่วม 
ในการจดัการศกึษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู ้ความช านาญ และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการจดัการศกึษา 
  4. มาตรา 58 ให้มกีารระดมทรพัยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงนิ 
และทรพัย์สนิ ทัง้จากรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน
เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบนัสงัคมอื่น และ
ต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษา 
  5. มาตรา 64 รฐัต้องส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารผลติ และพฒันาแบบเรยีน ต ารา 
หนงัสอืทางวชิาการ สื่อสิง่พมิพอ์ื่น วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพื่อการศกึษาอื่น โดยเร่งรดัพฒันา 
ขดีความสามารถในการผลติ จดัใหม้เีงนิสนับสนุนการผลติและมกีารใหแ้รงจงูใจแก่ผูผ้ลติ และ
พฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา ทัง้นี้โดยเปิดใหม้กีารแขง่ขนัโดยเสรอียา่งเป็นธรรม 
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  6. มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทัง้ด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา เพื่อให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลติ รวมทัง้การใช้เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม มคีุณภาพ และประสทิธภิาพ 
  7. มาตรา 67 รฐัต้องส่งเสรมิให้มกีารวิจยัและพฒันา การผลติและการพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา รวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การศกึษา เพื่อใหเ้กดิการใชท้ีคุ่ม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรูข้องคนไทย 
  นอกจากนี้ผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัทีจ่ะส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ท างานของครู เพื่อให้ครูมีขวัญก าลังใจในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บรหิารสถานศึกษา
ตน้แบบ ประกอบดว้ย หลกัการ 10 ประการ ดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545 : 32) 
  1. การเป็นผู้น าทางวชิาการ เป็นการสนับสนุนส่งเสรมิและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวางแผน ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรเ์พื่อการปฏริูปการเรยีนรูข้องสถานศกึษา ให้ค าปรกึษาแนะน าและสรา้งพลงัความ
ร่วมมอืของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏริูปการเรยีนรู้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัคุณลกัษณะและ
พฤตกิรรมในการท างาน ดงันี้ 1) เป็นผูม้คีวามคดิหรอืความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการท างานให้
ประสบผลส าเรจ็ 2) เป็นผู้บรหิารและผู้น าของโรงเรยีน 3) มุ่งเน้นกจิกรรมด้านการเรยีนการสอน
และผลการปฏบิตังิานของครใูนหอ้งเรยีน 
  2. การบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม เป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การบรหิารจดัการในรูปคณะกรรมการสถานศกึษา โดยเน้นการมสี่วนร่วมทัง้ครู บุคลากรใน
โรงเรยีน ผูป้กครอง หน่วยงานภายนอกและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  3. การเป็นผูอ้ านวยความสะดวก คอื การจดัสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ด้านวิชาการ แหล่งเรยีนรู้ ตลอดจนการให้บรกิารด้านการจดั
สภาพแวดลอ้ม การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
  4. การประสานความสมัพนัธ์ คือ การประสานความสมัพนัธ์อันดีกบัทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทัง้ในและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครอืข่ายผู้สนับสนุนทรพัยากร ต่าง ๆ ได้แก่ 
งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล วสัดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน เพื่อสนับสนุนการพฒันาโรงเรยีน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งมกีารปฏสิมัพนัธแ์ละมนุษยสมัพนัธอ์นัด ี
  5. การส่งเสรมิการพฒันาครูและบุคลากร โดยการส่งเสรมิให้เข้ารบัการอบรม 
ประชุมสมัมนา และทศันศึกษา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ประสบการณ์และน าความรูม้าประยุกต์ใช้
ในการจดัการเรยีนการสอน 
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  6. การสรา้งแรงจงูใจ โดยการทีผู่บ้รหิารแสดงทศันคตใินทางบวกกบัผูร้่วมงาน มี
ความยดืหยุ่นในการท างาน สรา้งความเชื่อมัน่และเขา้ใจในความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ให้
ความส าคญัในความพยายามของทมีงาน และสรา้งแรงจงูใจในการท างานดว้ยวธิกีารต่าง ๆ 
  7. การประเมนิผล เป็นการวดัและประเมนิผลผู้เรยีนตามสภาพจรงิ และส่งเสรมิ
การประเมนิภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา เพื่อรองรบัการประเมนิภายนอก มกีารน า
ผลการประเมนิผูเ้รยีนมาก าหนดนโยบายของสถานศกึษาเพื่อใหก้ารประเมนิเป็นระบบและครบ
วงจร 
  8. การส่งเสรมิสนับสนุนการวจิยัและพฒันา คอื การทีผู่บ้รหิารใหค้วามส าคญักบั
การวจิยัและพฒันา ส่งเสรมิสนับสนุนการวจิยัในชัน้เรยีน และพฒันาสื่อการเรยีนการสอน การสรา้ง 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละองคค์วามรูใ้หมใ่หเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
  9. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ คอื การที่ผูบ้รหิารให้ความส าคญักบัการเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสารของโรงเรยีนให้ชุมชน และสาธารณชนทราบ ด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายเพื่อสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจ และทศันคตทิีด่ต่ีอการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
  10.  การส่งเสรมิเทคโนโลยทีางการศกึษา โดยผูบ้รหิารจดัหา ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลย ี
ที่ทันสมยัมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า รวมทัง้ให้
สอดคลอ้งกบัยคุสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ 
  เช่นเดยีวกนักบั เขม็ทอง  ศริแิสงเลศิ (2555 : 6, 51-52) กล่าวว่า บทบาททีส่ าคญั
ในการบรหิารจดัการเรยีนรู้ในสถานศึกษาม ี5 ประการ คอื เป็นผู้จดัระบบการจดัการเรยีนรู ้
เป็นผูส้นบัสนุนระบบการจดัการเรยีนรู ้เป็นผูอ้ านวยความสะดวก เป็นผูน้ิเทศ และเป็นผูก้ ากบั
ตดิตามประเมนิผล ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1. บทบาทผู้จดัระบบการจดัการเรยีนรู้ ในการบรหิารจดัการเรยีนรู้ ผู้บรหิารมี
บทบาทในการจดัระบบการจดัการเรยีนรู ้ดงัต่อไปนี้ 
   1.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน 
   1.2 จดัโครงสรา้งการจดัระบบการเรยีนรูใ้ห้พรอ้มส าหรบัการปฏบิตั ิด้วยการ
จดัหน่วยงานเพื่อรองรบัการจดัการเรยีนรู ้
   1.3 จดับุคลากรเขา้สู่ต าแหน่งต่าง ๆ ตามความสามารถและความถนดั 
   1.4 ก าหนดช่องทางในการตดิต่อประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ 
  2. บทบาทผูส้นับสนุนการจดัระบบการจดัการเรยีนรู ้ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องให้
การสนบัสนุนระบบการจดัการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 
   2.1 จดัใหม้กีารพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
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   2.2 พฒันาผูส้อนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกบัหลกัสูตร และการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน การใชส้ื่อและเทคโนโลย ีการวดัประเมนิผล การวจิยัในชัน้เรยีน 
   2.3 พฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูใ้หม้คีวามสามารถและเชีย่วชาญ
ในสาขาวชิาชพีของตน 
   2.4 ส่งเสรมิใหก้ าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
   2.5 จดัสรรงบประมาณเพื่อการบรหิารจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   2.6 ส่งเสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศกึษาเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้
  3. บทบาทผูอ้ านวยความสะดวก ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องจดัใหม้สีิง่อ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรูด้ าเนินไปไดอ้ยา่งราบรื่น ดงันี้ 
   3.1 จดัหาสื่อ วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการจดัการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 
   3.2 จดัหาแหล่งเรยีนรู ้แหล่งวทิยาการและปราชญท์อ้งถิน่และชุมชน 
   3.3 จดัอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อมภายในสถานศกึษาให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้
และเอือ้ต่อการเรยีนรู ้
   3.4 ประสานกบับุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกสถานศกึษา เพื่อสรา้ง
เครอืขา่ยการเรยีนรู ้
  4. บทบาทผูน้ิเทศ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมบีทบาทเป็นผูน้ิเทศการจดัการเรยีน
การสอนโดยการด าเนินการต่าง ๆ ดงันี้ 
   4.1 ด าเนินการนิเทศและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้สอน เพื่อปรบัเปลี่ยน
บทบาทผูส้อนมาเป็นผูว้างแผนการเรยีนรู ้ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรูแ้ละผูจ้ดัการเรยีนรู ้
   4.2 วางแผนการนิเทศรว่มกบัผูส้อน 
   4.3 จดัใหม้กีจิกรรมนิเทศเพื่อพฒันาผูส้อนตามความตอ้งการและความสมคัรใจ 
  5. บทบาทผูก้ ากบั ตดิตาม ประเมนิผล ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมบีทบาทเป็น 
ผูก้ ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารต่าง ๆ คอื 
   5.1 วางแผน ก ากบั ตดิตามประเมนิผล และสื่อสารใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัทราบ 
   5.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์ตวับ่งชี ้และเกณฑ ์ในการประเมนิผล 
   5.3 ด าเนินการก ากบัตดิตาม และประเมนิผลอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
  ทคิเคลิ (Tickle, 1994 : 180) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัการสนับสนุนการท างานของ
ครใูนโรงเรยีน ดงัต่อไปนี้ 
  1. การจัดหาและการท าข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน อุปกรณ์ วัสดุโรงเรียน 
ขอ้แนะน าหลกัสตูร ตารางสอน ปฏทินิปฏบิตังิาน หน้าทีข่องคร ูเป็นตน้ 
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  2. การสนับสนุนการพฒันาทีมงานโดยการประชุมเพื่อให้เข้าใจในบทบาทการ
รบัผดิชอบต่อเจา้หน้าทีข่องทมีงาน การสรา้งความสามคัคขีองหมูค่ณะ 
  3. การจดัเตรยีมจดัหาทรพัยากร 
  4. การชกัน าเพื่อใหเ้กดิความหวงัในการพฒันาตนเอง ทมีงาน 
  5. การเชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูร้ว่มกนั 
  6. การสรา้งความตระหนกัว่าโรงเรยีนเป็นชุมชน 
  7. การสรา้งความเชื่อว่าโรงเรยีนเป็นศูนยแ์ห่งการเรยีนรู ้
  8. การดูแลคุณภาพการสอน เช่น วตัถุประสงคใ์นการสอน การด าเนินการ ผลที่
ไดจ้ากการสอน การวางแผน การจดัการชัน้เรยีน การปฏบิตัติามทกัษะและการประเมนิ 
  นอกจากผู้บรหิารสถานศกึษาจะมสี่วนส าคญัในการสนับสนุนการท างานของครู
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูได้ท างานเป็นอย่างดีแล้วชุมชนก็มสี่วนที่จะช่วย
สนับสนุนการท างานของครดูว้ยเช่นกนั ดงัที ่บอรโ์ค และคณะ (Borko et al., 2000 : 273-274) 
กล่าวว่า การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการทีท่ าใหค้รเูกดิการเปลีย่นแปลง
เขา้สู่ครอูาชพีได ้โดยการใชบ้รรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง และทมีงานทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร และชุมชน
ร่วมกัน มีการปรึกษาหารือการท างานจะท าให้ครูมีการพัฒนาตนเองขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
สอดคลอ้งกบัสครบิเนอร ์(Scribner, 1999 : 238-239) ทีก่ล่าวว่า การสนับสนุนใหค้รมูคีวามสะดวก 
ในการปฏบิตังิาน เป็นปัจจยัให้ครเูกดิการพฒันาในอาชพี ท าใหม้คีุณลกัษณะทีด่ขี ึน้ได ้เพราะ
การที่จะท าให้ครูมคีวามเป็นครูอาชพีนัน้ ต้องมกีารสนับสนุนทรพัยากร อ านวยความสะดวก
อย่างเพยีงพอ และการทีค่รจูะพฒันาตนเขา้สู่ครอูาชพีได ้ต้องใหค้รไูดท้ างานอย่างมสี่วนร่วม 
และโรงเรยีนตอ้งใหก้ารสนบัสนุนทัง้ในดา้นทรพัยากรและโอกาส  
       งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนการท างานของคร ูดงันี้ 

      รสัเซลและคณะ (Russell et al., 1987) พบว่า สภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิาน 
เป็นตวัท านายความสามารถในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามจดุมุง่หมายไดอ้ย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะ 
การไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชามผีลท าใหค้รมูคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานสอนเพิม่ขึน้ 
มคีวามพรอ้ม เกดิขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน จงึท าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสูง
ตามไปดว้ย 
  ชานน์ (Shann, 1998 : 67-73) ไดศ้กึษาการสนับสนุนครใูนโรงเรยีนเขตเมอืง พบว่า 
การสนับสนุนครูนัน้เรื่องเงนิเดอืนมใิช่ประเดน็ส าคญัในการสรา้งขวญัก าลงัใจแก่ครูอาชพี สิง่
ส าคญัคือการให้โอกาสครูได้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรยีน โดยให้มสี่วนร่วมทัง้กับ
ผูบ้รหิาร ผูป้กครอง ชุมชนและเพื่อนครดูว้ยกนั การสนับสนุนดา้นทรพัยากรอย่างพอเพยีงจะท าให ้
เกดิการเพิม่อ านาจแก่ครูอย่างมาก และท าให้เกดิความพงึพอใจกบัครอูาชพีอยา่งสงูอกีดว้ย 
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  ทาทาร ์(Tatar, 1998 : 101-105) ได้ศกึษาความพงึพอใจในกระบวนการมสี่วนร่วม 
ของผูป้กครอง โดยท าการศกึษากบัครแูละผูป้กครอง พบว่า การทีโ่รงเรยีนเหน็ความส าคญัของ
ครูกบัผู้ปกครอง โดยการเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองเขา้มาร่วมกนัคดิในเรื่องการจดัการเรยีน 
การสอน และผลที่ต้องการกับผู้เรยีน เป็นการท าให้ครูมขีวญัก าลงัใจในการท างาน และมี
ความคดิในการรบัใช้สงัคมมากขึน้ นอกจากนัน้พบว่า การที่พ่อ แม่ ผู้ปกครองของผู้เรยีนได้
เข้ามาในโรงเรยีน จะมสี่วนร่วมในการดูแลผู้เรยีนมากขึ้น รวมทัง้ได้มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ขา่วสารกนัอยู่เสมอ ท าใหค้รเูกดิความมัน่ใจในการท างาน พ่อแม่จะมคีวามพงึพอใจ ท าใหเ้กดิ
การรว่มมอืรว่มใจพฒันาผูเ้รยีนไดด้ขีึน้  
  เบนบาซาท และลมิ (Benbasat and Lim, 2000 : 167-183) ไดศ้กึษาการสนับสนุน 
กลุ่มครดูา้นเทคโนโลยขีา่วสาร และเครือ่งมอืในการรบัเทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสาร พบว่า การสนับสนุนครู 
ท าใหค้รมูขีวญัก าลงัใจในการท างาน การท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
  บอรโ์ค และคณะ (Borko et al., 2000 : 273-274) ไดศ้กึษาการสนับสนุนการเปลีย่นแปลง 
ของครู โดยใช้แบบจ าลอง 3 ประการ คือ การฝึกหดัการเรยีนการสอน การประเมนิ โดยใช้
แบบจ าลองที่เน้นเป้าหมายที่ผู้เรียน และการปรบับทบาทของครูในการสอนโดยเน้นเป็น
ผู้อ านวยการเรยีนการสอนแทนการควบคุมผู้เรยีน พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลท าให้ครูเกิดการ
เปลี่ยนแปลง คือ ปัจจัยด้านสถานการณ์ ด้านบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สถานการณ์ ส่วนการพฒันาครอูาชพี คอื การสนบัสนุนดา้นบุคคล การสนับสนุนดา้นทรพัยากร 
และการสนบัสนุนดา้นเวลา   
  นฤพนธ ์ วลัลภวสิุทธิ ์(2548 : ง) ไดศ้กึษาการสนับสนุนพฤตกิรรมการสอนของ
ครูที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า 
การสนับสนุนพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีน เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แนวทางในการสนับสนุน
พฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีน เขตบางกอกน้อย 
กรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ การพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ความสามารถ โดยจดัอบรมใหค้วามรู ้ทัง้เชงิ
วชิาการ ปฏบิตักิาร และมกีารนิเทศ ตดิตาม ตลอดจนประเมนิผลการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
อย่างต่อเนื่ อง ผู้บริหารต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ จัดสรร
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ในการจดัแหล่งเรยีนรู ้และผลติสื่อการเรยีนการสอนใหเ้พยีงพอ 

      สุรยิงค ์ชวนขยนั (บทคดัยอ่ : 2548) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการศกึษา  
ของสถาบนัราชภฏั : กรณศีกึษาสถาบนัราชภฎัสวนดุสติ  พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทีเ่ป็นสาเหตุ
โดยตรงอย่างเดยีวต่อคุณภาพการศกึษาของสถาบนัราชภฏั ได้แก่ ปัจจยัด้านการเขา้ร่วม
กจิกรรมนกัศกึษา ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
บุคคลของอาจารย ์ปัจจยัดา้นการจดัการเรยีนการสอน และปัจจยัดา้นบรหิาร 
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       สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102, 112, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศึกษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูเขตภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเวน้การ
พฒันาครู อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัที่มคี่าอิทธิพลรวมต่อ
พฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การสนบัสนุนการท างานของคร ูคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาครู เจตคติต่ออาชีพครู และประสบการณ์ในการสอน 
ตามล าดบั 
       สุภคั ยมพุก (2557 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการบรหิารสถานศกึษา และการรบัรูก้าร
สนับสนุนการปฏิบตัิงานที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการสอนของครูโรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กลุ่ม 4 พบว่า 1) การบรหิารสถานศกึษามี
อทิธพิลทางบวกต่อการรบัรูก้ารสนับสนุนการปฏบิตังิาน 2) การบรหิารสถานศกึษามอีทิธพิล
ทางบวกต่อประสิทธิผลการสอนของครู 3) การรบัรู้การสนับสนุนการปฏิบตัิงานมอีิทธิพล
ทางบวกต่อประสทิธผิลการสอนของคร ู 

      ประภารตัน์  ธติศุิภกุล (2559 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีน
การสอนวชิาภาษาองักฤษของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  พบว่า ปัจจยัระดบัคร ูการจดั 
การเรยีนการสอนส่งผลทางบวกต่อการจดัการเรยีน การสอนวชิาภาษาองักฤษอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 และปัจจยัผูบ้รหิาร พบว่า ภาวะผูน้ าทางวชิาการ ส่งผลทางบวกต่อผลการ
จดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 ทัง้นี้พฤตกิรรม
การนิเทศแบบไม่ชี้น าส่งผลทางบวกต่อการจดั การเรยีนการสอนวชิาภาษาอังกฤษอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  จากแนวคดิและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนการท างานของครู สรุปเป็น
ค านิยามเชงิปฏบิตักิารไดว้่า “การสนับสนุนการท างานของคร ูหมายถงึ การให้ความช่วยเหลอื 
ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีกับผู้เรียน โดยการ
สนบัสนุนการท างานของครใูนดา้นขอ้มลูข่าวสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา การ
สนับสนุนให้ครูได้รบัการพฒันาการเรยีนรู ้ การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา 
ความสามคัคขีองหมูค่ณะ และความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน” 
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  เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัการสนับสนุนการท างานของครูครัง้นี้ เป็นแบบวดัการ
สนับสนุนการท างานของครู จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลข่าวสารและเอกสารทาง
วชิาการของสถานศกึษา 2) การสนับสนุนให้ครูได้รบัการพฒันาการเรยีนรู ้3) การสนับสนุน
ทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศึกษา 4) ความสามคัคีของหมู่คณะ และ 5) ความร่วมมอืกับ
องคก์รในชุมชน โดยอาศยัแนวคดิของทคิเคลิ (Tickle, 1994 : 180) เกีย่วกบัการสนับสนุนการท างาน
ของครูในโรงเรยีน ประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้มกีารสนับสนุนการท างานของครู ทัง้ในด้านมาตรฐานวชิาชพี 
สิทธิประโยชน์ของครู ทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการศึกษา การลงทุน ในชุมชน สื่อและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา และการสนับสนุนจากองค์กร และแบบวดัการสนับสนุนการท างาน
ของครทูีส่รา้งขึน้นี้บางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 177-178) 
  จากความส าคญัของการสนบัสนุนการท างานของครแูละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจกล่าว 
ไดว้่า การสนับสนุนการท างานของคร ูน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั
พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ ทัง้นี้เนื่องจากเมื่อครูได้รบัการสนับสนุนการท างานเป็น
อย่างดแีล้ว ย่อมส่งผลให้ครูได้รบัการพฒันาอาชพีท าใหค้รูมพีฤตกิรรมการสอนที่ดมีคีุณภาพ
มากขึน้  
 

 2.2 เจตคติต่ออาชีพคร ู
       ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 52-54) กล่าวว่า เจตคตหิรอืทศันคต ิ
(Attitude)  เป็นความรูส้กึของคน คนเราจะรูส้กึไดก้ต่็อเมื่อประสาทของเราไดส้มัผสักบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
นัน่คอืรบัรูส้ ิง่นัน้ก่อน ถ้าจติเราเกี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้ ก็จะท าใหเ้กดิความรูส้กึตัง้แต่ขัน้ต้นจนถงึ
ขัน้สูง คอืเกิดความสนใจ ความซาบซึ้งพอใจ และเจตคติติดตามมา การจะวดัสิง่ใดได้ถูกต้อง
จะตอ้งรูว้่าสิง่นัน้หน้าตาเป็นอยา่งไร เจตคตกิเ็หมอืนกนัก่อนจะวดัตอ้งนิยามใหช้ดัเจน  ฟิชบาย 
และแอช็เซน (Fishbien and Ajzen, 1975) เสนอแนะว่า แนวคดิการนิยามจะมปีระโยชน์มากหรอื 
เป็นฐานที่เพยีงพอในการพฒันากระบวนการวดัผล ไม่ต้องค านึงถงึมโนภาพของความหมาย
ทางทฤษฎ ี ไดเ้น้นนิยามเจตคตเิป็นลกัษณะความรูส้กึคงเสน้คงวา ความโน้มเอยีง การเรยีนรูไ้ด้ 
เป็นส าคญั การจะมเีจตคตติอ้งม ี2 อยา่ง คอื “ความรูส้กึ” ซึง่เป็นความรูส้กึทีพ่รอ้มจะแสดงการ
ตอบสนองออกไปแต่ยงัไม่ได้แสดงออก เป็นเพยีงแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความโน้มเอยีงจนเกิด
ความศรทัธาเร่ารอ้นอยู่ในใจ และ “เป้าเจตคต”ิ เป็นเป้าทัง้หลายที่รบัความรู้สกึ เช่น สิง่ของ 
ประชาชน สถานที ่ความคดิ สถาบนั สถานการณ์ อาชีพ ฯลฯ เป้าเจตคตอิาจเป็นสิง่เดยีวหรอื
หลายสิง่ เป็นนามธรรมหรอืรปูธรรมกไ็ด ้ความรูส้กึต่อเป้าเจตคตติวัใดตวัหนึ่งคุกรุ่นอยู่ในใจ จงึถอื 
เป็นเจตคต ิออสแคมป์ (Oskamp, 1977) ไดส้รุปนิยามเจตคตขิองผูน้ิยามต่าง ๆ ไดค้วามว่า 
ส่วนมากนิยามเจตคต ิเน้นการเตรยีมพรอ้ม ความพรอ้มในการกระท า ความล าเอยีงทางสภาพ
รา่งกาย ความคงทน การเรยีนรูม้าแลว้ และการประเมนิ   
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  สมบรูณ์ สุรยิวงศ์, สมจติรา เรอืงศร ีและเพญ็ศร ี เศรษฐวงศ์ (2543 : 126) กล่าวว่า 
เจตคตเิป็นความรู้สกึและความเชื่อของบุคคลที่มต่ีอสิง่ต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกมาในลกัษณะชอบ
หรอืไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย เป็นพฤฒกิรรมทางจติใจที่ไม่สามารถ
สงัเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถสรปุพาดพงิจากพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออก 
  บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2547 : 229) กล่าวว่า เจตคตเิป็นกริยิาท่าทรีวมของ
บุคคลทีเ่กดิจากความพรอ้ม หรอืความโน้มเอยีงของจติใจซึง่แสดงออกต่อสิง่เรา้ เช่น วตัถุ สิง่ของ 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน ซึ่งมีความรู้สึกเห็นด ี
เหน็ชอบต่อสิง่เรา้นัน้ หรอืในทางต่อตา้น ซึง่เป็นความรูส้กึทีไ่มเ่หน็ดไีมเ่หน็ชอบต่อสิง่เรา้นัน้ ๆ 
  สมจติรา เรอืงศร ี(2554 : 39) กล่าวว่า เจตคตเิป็นความรูส้กึ เป็นสภาพความ
พรอ้มทางจติใจ ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่าง ๆ ซึง่จะแสดงออกมาในลกัษณะชอบ หรอืไม่ชอบ 
พอใจหรอืไม่พอใจ เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วย เป็นพฤติกรรมทางจติใจที่ไม่สามารถสงัเกตได้
โดยตรง แต่สามารถสรปุพาดพงิจากพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออก  
     เจตคตดิงัที่กล่าวมา สรุปได้ว่าเป็นความรู้สกึเชื่อ ศรทัธาต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง จนเกิด
ความพรอ้มที่จะแสดงการกระท าออกมา ซึ่งอาจจะไปในทางดหีรอืไม่ดกี็ได้ เจตคตยิงัไม่เป็น
พฤติกรรมแต่เป็นตัวการที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม ดังนัน้ เจตคติจึงเป็นคุณลักษณะของ
ความรูส้กึทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใน ซมัเมอร ์(Summer, 1970) ไดส้รุปนิยามเจตคตทิีเ่หน็สอดคลอ้งกนั 
4 ประการ คอื มคีวามโน้มเอยีงที่จะตอบสนอง มคีวามคงทนตลอดเวลา มคีวามคงเส้นคงวา 
และมทีศิทาง   
  การเกดิเจตคตบิางกลุ่มเชื่อว่าเจตคติเป็นลกัษณะนิสยัชนิดหนึ่ง บางกลุ่มเชื่อว่า
เจตคตเิกดิจากผลประโยชน์ ถ้ามผีลประโยชน์กจ็ะมเีจตคตทิางบวก แต่ถ้าไม่มปีระโยชน์ก็จะมี
เจตคตทิางลบ โดยมคีวามเชื่อตามทฤษฎต่ีอไปนี้ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 63-65) 
  1. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theory) 
      ขอ้ตกลงเบื้องต้นของทฤษฎนีี้คอื เจตคตสิามารถเรยีนรูไ้ด้เหมอืนกบัลกัษณะ
อื่น ๆ ของคน คนแสวงหาขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิเพื่อสรา้งสมการเรยีนรู ้เขาเรยีนรูค้วามรูส้กึและ
ค่านิยมต่าง ๆ ได้จากขอ้เทจ็จรงิ เช่น เดก็เลก็ ๆ เรยีนรูว้่าสุนัขเป็นสตัว์ที่ดแีละเป็นเพื่อนได ้
เขาเรยีนรูว้่าเขาชอบสุนขั  กจ็ะเรยีนรูท้ ัง้ความรูค้วามเขา้ใจ และความรูส้กึของเจตคต ิซึง่อาศยั 
กระบวนการเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้สามารถน าไปใชใ้นการเกดิเจตคตไิด ้ในการ 
แสวงหาความรูข้องแต่ละคน และการเกดิความรูส้กึ อาจจะเกดิจากกระบวนการเชื่อมสมัพนัธ ์
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเร้าปรากฏในเวลาเดียวกัน และสถานที่เดียวกัน เช่น ครูสอนวิชา
ประวตัศิาสตรอ์ธบิายค าว่า นาซ ีดว้ยท่าทางเป็นปรปักษ์ เราจะสรา้งความเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่าง
ค าว่านาซกีบัความรูส้กึทางลบ แต่ถา้กล่าวถงึความกลา้หาญของทหารไทยทีส่รา้งวรีกรรม ในการ
สูศ้กึ กจ็ะมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอทหารไทย ยกยอ่งใหเ้ป็นวรีบุรษุ เกดิเจตคตทิางบวกขึน้ ในบางครัง้
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การเรยีนรูเ้กดิผ่านการเสรมิแรง เช่น การเรยีนคณิตศาสตรส์อบได ้A แลว้รูส้กึชอบและอยาก 
จะเรยีนมากขึน้อกี การเกดิเจตคตนิอกจากจะเกิดจากการเรยีนรูโ้ดยวธิเีชื่อมสมัพนัธ์และวธิี
เสรมิแรงแลว้ ยงัเกดิจากกระบวนการเลยีนแบบ การเลยีนแบบเป็นการเรยีนรูช้นิดหนึ่งจะต้องมี
ตวัแบบไว้ให้ คนธรรมดาชอบเลยีนแบบคนอื่น ถ้าผู้นัน้เป็นคนแขง็แรงและมคีวามส าคญั ตวั
แบบทีส่ าคญัคอืสถาบนัครอบครวั เดก็จะเลยีนแบบเจตคตขิองพ่อแม ่พอวยัรุ่นจะเลยีนแบบเจต
คตขิองกลุ่มเพื่อน นอกจากนัน้เขายงัเรยีนรูไ้ดจ้ากคร ูความคดิจากหนังสอื การเชื่อมโยงความ 
สมัพนัธ์ การเสรมิแรง และการเลยีนแบบ เป็นกลไกส าคญัในการเรยีนรูเ้จตคติ ผลก็คอื ทฤษฎี
การเรยีนรู้เป็นตัวท าให้เกิดเจตคติขึ้นมา จากการเรยีนรู้ข้อเท็จจรงิ ความเชื่อต่าง ๆ แล้ว
ประเมนิออกมาว่าอะไรมคีวามส าคญัทางบวกและอะไรเป็นทางลบ 
  2. ทฤษฎแีรงจงูใจ (Incentive Theory) 
     ทฤษฎนีี้ให้แนวคดิเกี่ยวกบัการเกดิเจตคตวิ่า เป็นกระบวนการให้น ้าหนักจาก
คุณและโทษของสิง่นัน้ แลว้พจิารณาตดัสนิใจเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เชื่อว่าสิง่ทีเ่รารกัหรอืชอบ
สิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้ อยู่ ๆ จะเกิดรกัและชอบขึน้มานัน้เป็นไปไม่ได้ สิง่ที่เรารกัหรอืชอบจะต้องมี
คุณประโยชน์ต่อเราแน่นอน อาจจะมสีิง่ไม่ดอียู่บ้าง แต่เมื่อพจิารณาคุณและโทษแล้ว เหน็ว่า
น ้าหนักคุณประโยชน์สูงกว่า เราก็จะชอบสิ่งนัน้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนัน้มโีทษหรอืไร้
ประโยชน์มากกว่ากจ็ะไมช่อบสิง่นัน้ การพจิารณาตดัสนิใจโดยกระบวนการแบบนี้ จงึท าให้เกดิ
เจตคติทางบวกหรอืทางลบขึ้นได้ เช่น การสูบบุหรี่การดื่มเหล้า พฤติกรรมนี้มทีัง้คุณและโทษ 
ปัญหาคอื ใครจะพจิารณาเหน็คุณหรอืโทษมากกว่ากนั แรงกระตุ้นทางไหนจะชนะกเ็กดิเจตคติ
ดทีางนัน้ คนที่ได้รบัความรูว้่าบุหรี ่เหล้าเป็นสิง่ท าให้สุขภาพเสยี เงนิทองสูญเปล่า มองเห็น
โทษของ 2 สิง่นี้ กจ็ะเกดิเจตคตทิางลบ เป็นตน้  
  องค์ประกอบของเจตคตติามแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด์ (Rosenberg 
and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 
2554 : 42) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี้  
  1. องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามคดิ หรอืสตปัิญญา (Cognitive Component) ประกอบดว้ย 
ความรู ้ความคดิ และความเชื่อทีผู่น้ัน้มต่ีอเป้าเจตคต ิถา้หากว่ามคีวามรูห้รอืเกดิความเขา้ใจสิง่
ใดสิง่หนึ่งอย่างดกีจ็ะท าใหค้นเกดิเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่นัน้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าเกดิ รบัรูส้ ิง่นัน้
ในทางไมด่หีรอืไมเ่ขา้ใจกจ็ะท าใหเ้กดิเจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอสิง่นัน้ เช่น ถา้ครสูอนวชิาภาษาองักฤษ
เขา้ใจ ผูเ้รยีนกจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ แต่ถา้เรยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจจะเกดิเจตคตทิีไ่มด่ี
ต่อวชิาเรยีนได ้หรอืมคีวามเชื่อว่า “คนไทยมนี ้าใจงาม” กจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอคนไทย   
  2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) เป็นความรูส้กึ
หรอือารมณ์ของคนใดคนหนึ่งที่มต่ีอเป้าเจตคติว่ารูส้กึชอบหรอืไม่ชอบสิง่นัน้ พอใจหรอืไม่พอใจ 
หลงัจากรบัรูเ้ป้าเจตคตแิล้ว สามารถแสดงความรูส้กึโดยการประเมนิสิง่นัน้ว่าดีหรอืไม่ด ีเช่น 
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ถา้บรรยากาศการเรยีนสนุกสนาน ไม่เครยีด ครมูคีวามอบอุ่น เป็นกนัเอง จะท าให ้ผูเ้รยีนชอบวชิา 
ทีเ่รยีน แต่ถา้บรรยากาศเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม อาจจะท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคตไิมด่ต่ีอวชิาทีเ่รยีนได้  
  3. องค์ประกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่มี
แนวโน้มของการจะกระท าหรอืจะแสดงพฤตกิรรม เจตคตเิป็นพฤตกิรรมซ่อนเรน้ ในขัน้นี้เป็น
การแสดงแนวโน้มของการกระท าอยู่ในใจต่อเป้าเจตคตเิท่านัน้ยงัไม่แสดงออกจรงิ เช่น รบัรูว้่า
การเรยีนภาษาองักฤษมคีวามเข้าใจ ครูจดักจิกรรมสนุกสนาน ไม่เครยีด พอถงึชัว่โมงเรยีน
ภาษาองักฤษ ผู้เรยีนก็จะอยากเขา้เรยีน แต่ถ้าในทางตรงกนัขา้มรบัรูว้่าภาษาองักฤษเป็นวชิายาก 
เรยีนแล้วไม่เขา้ใจ บรรยากาศการเรยีนเครยีดมาก ครูดุ เรยีนแล้วไม่สนุก พอถงึชัว่โมงเรยีน
ผูเ้รยีนอาจจะขาดเรยีนหรอืฝืนใจเขา้เรยีน  
  เจตคตทิีบุ่คคลมต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด จะต้องประกอบไปดว้ยทัง้ 3 องคป์ระกอบนี้เสมอไป 
ซึง่ Feldman (2001 : 331 อ้างถงึใน โสรฌา เครอืเมฆ, 2549 : 9) ยงัไดเ้สนอรปูแบบไตรมติิ
ของเจตคตหิรอืทีเ่รยีกว่า The ABC Tripartite Model ทีแ่สดงถงึโครงสรา้งความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบทัง้สาม คอื สตปัิญญา ความรูส้กึ และพฤตกิรรม ซึง่สริอิร วชิชาวุธ (2544 : 199) 
มคีวามคดิเห็นว่าองค์ประกอบทัง้สามนี้ จะต้องมคีวามสอดคล้องปฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั
ไมส่ามารถแยกออกจากกนัได ้ดงัแผนภมูทิี ่2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภมูทิี ่2  รปูแบบไตรมติขิองเจตคต ิ(The ABC Tripartite Model) 
                (ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Feldman, 2001 : 331)  
 

      การเป็นครนูัน้ เป็นงานทีง่ดงามและทรงคุณค่า เพราะเป็นงานทีส่รา้งคน ครจูะเป็น
ผู้จุดประกายการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนได้เรยีนอย่างมชีวีติชวีา ได้รบัความรู้อย่างเพยีงพอกบัการ
ด ารงตนในสงัคม คน้พบตนเองตามศกัยภาพ ความปลอดภยัจากภยนัตราย และอบายมุขทีไ่ม่
ควรเผชญิ เพื่อจะไดเ้ตรยีมตนใหพ้รอ้มทัง้ก าลงักาย ก าลงัปัญญา และก าลงัใจ เพื่อเตบิโตเป็น
ก าลงัทีส่มบูรณ์พรอ้มของสงัคมสบืไป (สมหวงั พธิยิานุวฒัน์, 2545 : 3) สิง่ส าคญัประการหนึ่ง

องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรม 
(Behavioral Component) 

องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ 
(Affective Component) 

องคป์ระกอบดา้นสตปัิญญา 
(Cognitive Component) 

เจตคต ิ
(Attitude) 
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คอื ตอ้งพฒันาครใูหม้คีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพี ควรศกึษาใหรู้ถ้งึองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อความ
เปลีย่นแปลงความเชื่อและค่านิยมเดมิ เพื่อรบัค่านิยมทีส่อดคลอ้งกบัวชิาชพีของตน อนัน าไปสู่
เจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพี เจตคตมิคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคคล บุคคลทีป่ระกอบวชิาชพี
ครแูละไดช้ื่อว่าเป็นครทูีม่คีุณภาพ จงึควรจะเป็นบุคคลทีม่เีจตคตทิีด่ ีมคีวามรกั และศรทัธาใน
การประกอบอาชพีครูด้วย ดงันัน้ เจตคตต่ิอวชิาชพีครูจงึเป็นตวัแปรส าคญัตวัหนึ่งที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอน ทัง้นี้เพราะการที่จะกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดให้เป็นผลส าเรจ็ดว้ยดนีัน้ จะต้องมี
ความรู้ ทกัษะ และศรทัธาต่อสิ่งนัน้เป็นอย่างดี ซึ่งศรทัธาในที่นี้หมายถึง ผลรวมของการ
ประเมนิความเชื่อทีบุ่คคลมต่ีอสิง่นัน้ คอืมคีวามรูส้กึชมชอบและผกูพนัในสิง่นัน้ ๆ ความศรทัธา 
มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคคล บุคคลใดแมจ้ะมคีวามรูค้วามสามารถปานใดแต่หาก
ไมม่เีจตคตทิางบวกต่อวชิาชพีครขูองตนแลว้ ย่อมท าหน้าทีใ่นอาชพีไดไ้ม่ดเีท่าบุคคลทีม่เีจตคติ
ทางบวกต่อวชิาชพีคร ู(เกษม บุตรด,ี 2548 : 65) 
  ธรีศกัดิ ์ อคัรบวร (2542 : 47) กล่าวว่า เจตคตทิีด่ต่ีออาชพีคร ูครตู้องมศีรทัธาต่อ
งานคร ูสนใจทีจ่ะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะมาจากศษิย ์เพื่อนครดูว้ยกนั ผูป้กครอง
หรอืผู้บรหิารก็ตาม ให้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยความกระตอืรอืรน้ที่จะท างานให้ได้รบัความส าเรจ็
อยา่งด ีนอกจากนี้ครตูอ้งตัง้ใจพฒันาการท างานใหด้ยีิง่ขึน้อยูเ่สมอดว้ย 
  ชาญชยั อาจนิสมาจาร (2547 : 20) กล่าวว่า ครูมหีน้าที่และความรบัผดิชอบ
บางอย่างในฐานะสมาชกิของอาชพี การสอนเป็นหน้าที่ของครูในการปรบัปรุงตนเองโดยการ
ธ ารงรกัษามาตรฐานทีส่งูบนความประพฤตสิ่วนตวัและทางวชิาชพีและโดยการเจรญิงอกงามทาง
วชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง ครทูีร่กังานของตนเองจรงิ ๆ มคีวามภมูใิจในอาชพีของตน 
  สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 50) กล่าวว่า ครทูีม่เีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีของตน ย่อมปฏบิตั ิ
หน้าทีไ่ดด้ ีมคีวามสุขในการสอน และมคีวามพงึพอใจในการเป็นคร ูซึ่งพรอ้มทีจ่ะจดัการเรยีน
การสอนใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย  
  สมเกยีรต ิทานอก (2552 : 9) กล่าวว่า เจตคตต่ิอวชิาชพีครเูป็นอารมณ์ความรูส้กึ
และแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อวิชาชีพครูที่อาจเป็นไปในทางที่ดี (Positive) ขดัแย้ง 
(Negative) หรอืเป็นกลาง (Neutral) ซึง่เป็นผลเนื่องมาจากการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ทีค่รอบคลุม 
องคป์ระกอบเจตคตต่ิอวชิาชพีครู  
  นอกจากหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทางวชิาชพีครแูลว้ เจตคตต่ิออาชพีครยูงัเกี่ยวขอ้ง
กบัคุณสมบตัิทางวชิาชพีครู ซึ่งเป็นความรู้ของครูในเนื้อหาวชิาชพีที่จะสอน ความเข้าใจใน
หลกัการทางจติวิทยาและการศึกษา ความเข้าใจและความซาบซึ้งในอาชีพการสอน และ
คุณสมบตัสิ่วนตวัซึ่งเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจากบุคลกิภาพของครู ความสนใจ เจตคต ิและความเชื่อ
พฤตกิรรมของครใูนการท างานกบัเดก็และกบัคนอื่น ๆ ดงันัน้ ครจูงึควรมคีวามรูใ้นวชิา/สาขาที่
ตัวเองสอน มีความเข้าใจในตัวผู้สอน มีความเข้าใจในหลกัการสอน และความเข้าใจและ
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ประทบัใจในอาชพีคร ูทัง้นี้เพราะระดบัความส าเรจ็ของครขูึน้อยู่กบัเจตคตขิองเขาต่องานทีท่ า
เป็นอยา่งมาก ครคูวรตระหนักถงึค่านิยมของความสมัพนัธข์องจรรยาบรรณทางวชิาชพี และที่
ส าคญัยิง่ ต้องเขา้ใจถงึความส าคญัในอาชพีตนว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ต้องตระหนัก 
ถงึคุณค่าของการจดัระเบยีบองคก์ารทางอาชพีของตนเองและต่อการศกึษาโดยทัว่ไป  
  การประกอบอาชพีครนูัน้ ผูป้ระกอบอาชพีตอ้งมคีุณลกัษณะดา้นวชิาชพีหลายประการ 
ดงันัน้ครคูวรมเีจตคตทิี่ดต่ีอคุณลกัษณะนัน้ด้วย จงึจะปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข มคีวามตัง้ใจ
อยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ทีจ่ะท างานใหป้ระสบผลดต่ีอสงัคมและประเทศชาต ิเจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชพีครสูรปุไดด้งันี้ 
  1. ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งมคีวามเสยีสละ มเีมตตากรุณา และมคีวามอดทนอดกลัน้ 
ครคูวรมคีวามภูมใิจในอาชพีของตน ไมค่วรคดิว่าต ่าต้อยหรอืดอ้ยเกยีรตใินสงัคม 
  2. ผูป้ระกอบอาชพีครคูวรเป็นผูร้อบรูท้นัสมยั ขยนั และมสีุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง 
  3. ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอผูเ้รยีน รกัและเอน็ด ูใหอ้ภยัและช่วยเหลอื 
ผูเ้รยีนอยูเ่สมอ 
  4. ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งมคีวามรูส้กึรกัการสอน มกีารเตรยีมการสอนทีด่ ีมเีทคนิค 
การสอนทีห่ลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในเนื้อหาวชิาอย่างกวา้งขวางชดัเจน 
พรอ้มทัง้มกีารปรบัปรงุการสอนอยูเ่สมอ 
  5. ผู้ประกอบอาชพีครูต้องมคีวามเจรญิก้าวหน้าในอาชพี ถ้าผู้ประกอบอาชพีมี
ความตัง้ใจอย่างเต็มก าลงัความสามารถย่อมส่งผลให้การปฏบิตัิงานนั ้นส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี
อยา่งมปีระสทิธภิาพ (พืน้ฐานวชิาชพีคร,ู 2558 : ออนไลน์) 
             เจตคตต่ิออาชพีครนูัน้มอีทิธพิลต่อการท างานของครู เนื่องจากเจตคตขิองครเูป็น
สิง่ส าคญั ถา้ครมูเีจตคตต่ิออาชพีครทูีด่กีจ็ะท าใหค้รสูามารถท างานบรรลุตามจดุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้     
      งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิออาชพีครู ดงันี้ 

      ลาดโิป (Ladipo, 1985 : 2041 – A) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงเจตคตต่ิอ
อาชพีคร ูของครโูรงเรยีนประถมศกึษาในเมอืงชคิาโก พบว่า สิง่ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงเจตคต ิ
อยา่งมากคอื ความพงึพอใจในการท างาน ความกระตอืรอืรน้ และความส าเรจ็ในชวีติ  
  นิธวิฒัน์  อนิทสทิธิ ์(2550 : บทคดัย่อ) ศกึษาเกี่ยวกบัเจตคตต่ิอวชิาชพีครขูองครทูี่
สอนในโรงเรยีน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 พบว่า เจตคติต่อวชิาชพีครูของครูที่สอนในโรงเรยีนสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครผูู้สอนมเีจตคตต่ิอวชิาชพีครอูยู่
ในระดบัดมีากม ี4 ดา้น คอื ดา้นลกัษณะการเป็นคร ูดา้นสถานภาพวชิาชพีคร ูดา้นกระบวนการเรยีน 
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การสอน และด้านการส่งเสรมิและพฒันาความรู ้ส่วนครูผู้สอนที่มเีจตคตต่ิอวชิาชพีครูอยู่ใน
ระดบัดมี ี2 ดา้น คอื ดา้นสถานภาพของคร ูและดา้นความมัน่คงสทิธแิละเสรภีาพ 
       สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102, 112, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศึกษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูเขตภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเวน้การ
พฒันาครู อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัที่มคี่าอิทธิพลรวมต่อ
พฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การสนบัสนุนการท างานของคร ูคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาครู เจตคติต่ออาชีพครู และประสบการณ์ในการสอน 
ตามล าดบั 

      ณิชากร พยุงแสนกุล (2551: 110-111) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของขา้ราชการครูสายปฏบิตักิารสอน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย ์พบว่า 1) 
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการครสูายปฏบิตักิารสอน 
อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย ์อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี7 ปัจจยั ไดแ้ก่ เจตคตต่ิอ 
วชิาชพีครู (X10) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X11) ภาระความรบัผดิชอบในครอบครวั (X12) ลกัษณะ
ทางกายภาพในทีท่ างาน (X13) สมัพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครูกบัผูบ้งัคบับญัชา (X14) 
สมัพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครกูบัเพื่อนร่วมงาน (X15) และสมัพนัธภาพระหว่างขา้ราชการคร ู
กบันักเรยีน (X16) ส่วนปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสทิธภิาพการท างานของ
ขา้ราชการครสูายปฏบิตักิารสอน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย ์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ม ี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ เพศ : หญงิ (X1) และอายุ (X3) และ 2) ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการครสูายปฏบิตักิารสอน อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย ์
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี7 ปัจจยั โดยเรยีงล าดบัจากปัจจยัทีส่่งผลมากทีสุ่ดไป
หาน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครกูบันกัเรยีน (X16) สมัพนัธภาพระหว่าง 
ขา้ราชการครกูบัผูบ้งัคบับญัชา (X14) เจตคตต่ิอวชิาชพีครู (X10) ลกัษณะมุ่งอนาคต (X11) อาย ุ
(X3) อายุราชการ (X7) และสมัพนัธภาพระหว่างขา้ราชการครกูบัเพื่อนร่วมงาน (X15) ซึง่ทัง้ 7 
ปัจจยันี้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสทิธภิาพการท างานของขา้ราชการครสูายปฏบิตักิารสอนได้
รอ้ยละ 48.8 
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       นพดล แสนขวา (2552 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาโมเดลโครงสรา้งเชงิเสน้ความสมัพนัธ ์
ของปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพการสอนของครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณุโลก 
เขต 2 พบว่า 1) คุณภาพการสอนของครอูยู่ในระดบัมาก และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการสอน 
ของคร ูม ี7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการสอน บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาชพีคร ู
เจตคตต่ิอวชิาทีส่อน ความสามารถทางวชิาการ  การใช้ สื่อการเรยีนการสอน และบรรยากาศ
ในหอ้งเรยีน  2)โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการสอนของครู 
มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และ 3) ปัจจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพ
การสอนของคร ูคอื บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาทีส่อน ความสามารถทางวชิาการ การใช้
สื่อการเรยีนการสอน และบรรยากาศในห้องเรยีน ส่วนปัจจยัที่มอีทิธพิลทางอ้อมต่อคุณภาพ
การสอนของคร ูคอื ประสบการณ์ในการสอนและเจตคตต่ิอวชิาชพีครู 
     ระพนิทร ์ โพธิศ์ร ี(2555 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาระดบัเจตคตต่ิออาชพีคร ูปัจจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อเจตคตต่ิออาชพีครขูองนกัศกึษาคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ ปีการ 
ศึกษา 2555 พบว่า โดยรวมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มเีจตคติต่ออาชีพครูในระดับดีมาก 
นักศึกษาครูทัง้ 7 สาขาวิชาเอกมเีจตคติต่ออาชีพครูแตกต่างกนั ระดบัเจตคติต่ออาชีพครู
ระหว่างวิชาเอกและชัน้ปีมปีฏิสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ปัจจยัที่มี
อทิธพิลต่อระดบัเจตคตต่ิออาชพีครอูยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ม ี5 ปัจจยั เรยีงตามล าดบั 
ดงันี้ กระแสความนิยมเรยีนครู เกรดเฉลี่ยม.ปลาย ชื่อเสยีงคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
อุตรดติถ ์ความมัน่คงในอาชพีคร ูและอาชพีผูป้กครอง  
       พศันีย ์นันตา, ชุล ีปัญจะผลนิกุล และเพญ็นภา สุขาภริมย ์(2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของคณาจารยค์ณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์พบว่า 1)  การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน 
เป็นส าคญัโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) ปัจจยัดา้นความเป็นผูใ้ฝ่รู ้ความสามารถใน
การคิดวเิคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์เจตคติต่อวชิาชพี และมนุษยสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และ 3) ปัจจยัด้านความสามารถในการวิเคราะห์ เจตคติต่อวิชาชีพ และความเป็นผู้ใฝ่รู ้
สามารถรว่มกนัพยากรณ์การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัไดร้อ้ยละ 58.5     
  จากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิออาชพีครูดงักล่าว สรุปเป็น
ค านิยามเชงิปฏบิตักิารไดว้่า “เจตคตต่ิออาชพีคร ูหมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความเชื่อ
ของครูทีม่ต่ีอการประกอบอาชพีครซูึง่แสดงออกได้ทัง้ในเชงิบวกที่เป็นการแสดงออกถงึความ
พงึพอใจ ความภูมใิจ รกัและศรทัธาในอาชพีคร ูและในเชงิลบทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความไม่พอใจ 
ไม่ชอบ ไม่รกัในอาชพีครู ประกอบด้วยเจตคตต่ิออาชพีครูในดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และ
ดา้นพฤตกิรรม” 
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  เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัเจตคตต่ิออาชพีครูครัง้นี้ เป็นแบบวดัเจตคตต่ิออาชพีครู 
จ านวน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความรู ้2) ความรูส้กึ และ 3) พฤตกิรรม โดยอาศยัแนวคดิของ
โรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา 
สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ที่กล่าวถงึ องค์ประกอบของเจตคต ิ
ประกอบด้วย 3 ประการ คอื ด้านความรู้ความคดิหรอืสตปัิญญา ด้านความรู้สกึหรอือารมณ์  
และด้านพฤติกรรม  และแบบวัดเจตคติต่ออาชีพครูที่สร้างขึ้นนี้บางส่วนปรบัปรุงมาจาก
แบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 179-180) 
  จากความส าคญัของเจตคตต่ิออาชพีครูและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง อาจกล่าวได้ว่า 
เจตคตต่ิออาชพีคร ูน่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งทีเ่ป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน
แบบบรูณาการ เนื่องจากครทูีม่เีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีของตนกจ็ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจในงานที่
ท าอยู่ ย่อมท าใหก้ารปฏบิตังิานนัน้เป็นไปอย่างมคีวามสุขและมคีวามตัง้ใจเต็มใจปฏบิตัหิน้าที่
ใหเ้กดิผลด ีและในทางตรงกนัขา้ม หากผู้ประกอบอาชพีครมูเีจตคตทิีไ่ม่ดต่ีออาชพีครูเสยีแลว้ก็
จะไม่พงึพอใจในงานทีท่ า เกดิความทุกขก์บัการท างาน ซึ่งยงัผลใหก้ารท าหน้าทีน่ัน้ไม่ประสบ
ผลส าเรจ็ 
 

           2.3 การพฒันาคร ู
  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องนัน้ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการด าเนิน
ชวีติของคน ซึง่จะตอ้งปรบัตวัใหม้คีวามรูเ้ท่าทนักระแสของความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ จงึจะสามารถ 
ด ารงชวีติอยู่ท่ามกลางสงัคมปัจจุบนัได้อย่างมคีวามสุข การศกึษานับว่ามคีวามส าคญัในการ
พฒันามนุษยใ์ห้มคีวามรอบรูแ้ละสามารถน าไปใช้ในการปรบัตวัเพื่อการด ารงชวีติอยู่ในสงัคม
แห่งการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างสนัตสิุข บุคคลผู้มบีทบาทส าคญัทีสุ่ดในการจดัการศกึษากค็อืคร ู
ครทูีม่คีุณภาพจงึจะสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพได ้“คร ูคอื ผูท้ีก่ าหนดอนาคตของคนในชาต ิ
ชาตใิดก็ตามที่ได้ครูเป็นคนมคีวามรู้ เป็นคนเก่ง คนเสยีสละ ตัง้ใจท างานเพื่อประโยชน์ของ
ผูเ้รยีน ชาตนิัน้จะไดพ้ลเมอืงทีเ่ก่งและฉลาด มศีกัยภาพ และมคีวามสามารถทีจ่ะแข่งขนักบัทุก
ประเทศในโลกได้” (รุ่ง แก้วแดง, 2540 : 134) ดงันัน้ ครทูีเ่ก่ง ด ีมคีุณภาพ และประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน จะเกดิขึน้ไดจ้งึมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูโดยก าหนดให้มีการพัฒนาครู (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 6-32) ดงันี้  
   1. มาตรา 8 ขอ้ 4 ให้มหีลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีคร ูคณาจารย ์และบุคลากร 
ทางการศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
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  2. มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสรมิให้มรีะบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สูงโดย
การก ากบัและประสานให้สถาบนัที่ท าหน้าที่ผลิตและพฒันาครู คณาจารย์ รวมทัง้บุคลากร
ทางการศกึษาให้มคีวามพรอ้มและมคีวามเข้มแขง็ในการเตรยีมบุคลากรใหม่และการพฒันา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่ อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตัง้กองทุนพัฒนาคร ู
คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาอยา่งเพยีงพอ 
  3. มาตรา 53 ใหม้อีงคก์รวชิาชพีคร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูบ้รหิารการศกึษา 
มฐีานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบรหิารของสภาวชิาชพี ในก ากบัของกระทรวง มอี านาจ
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานวชิาชพีออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ก ากบัดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศกึษา และผูบ้รหิารการศกึษา 
  4. มาตรา 56 การผลติและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา การพฒันา 
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี และการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการหรอืพนักงาน
ของรฐัในสถานศกึษาระดบัปรญิญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
สถานศกึษาแต่ละแห่งและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  นอกจากนี้  ยงัได้มกีารก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลกัษณะของครูที่มมีาตรฐานในการประกอบวชิาชพีครู คุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวชิาชพีครู
ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ได้มีการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน คือ 
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วชิาชพี มาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน และมาตรฐาน
ดา้นทศันคต ิเพื่อใหย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัตินและปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมกบัอาชพีครู  ซึ่งมาตรฐานวชิาชพีครูด้านความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี และ
ดา้นการปฏบิตังิาน (ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา, 2550 : 8-43) มดีงันี้  
  1. มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี 
   1.1 มาตรฐานความรู ้มคีุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีางการศกึษาหรอืเทยีบเท่า 
หรอืคุณวุฒอิื่นทีคุ่รสุภา รบัรอง โดยมคีวามรู ้ดงัต่อไปนี้ 
    1.1.1 ภาษาและเทคโนโลยสี าหรบัคร ู
    1.1.2 การพฒันาหลกัสตูร 
    1.1.3 การจดัการเรยีนรู ้
    1.1.4 จติวทิยาส าหรบัคร ู
    1.1.5 การวดัและประเมนิผลการศกึษา 
    1.1.6 การบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน 
    1.1.7 การวจิยัทางการศกึษา 



  93 

    1.1.8 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา 
    1.1.9 ความเป็นคร ู
   1.2 มาตรฐานประสบการณ์วชิาชพี  ผ่านการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 
ตามหลกัสูตรปรญิญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมนิ
ปฏบิตักิารสอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการคุรสุภาก าหนด ดงันี้ 
    1.2.1 การฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหว่างเรยีน 
    1.2.2 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ 
  2. มาตรฐานการปฏบิตังิาน 
   2.1  มาตรฐานที ่1 ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกบัการพฒันาวชิาชพีครอูยูเ่สมอ 
   2.2  มาตรฐานที ่2  ตดัสนิใจปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ  โดยค านึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูเ้รยีน 
   2.3  มาตรฐานที ่3 มุง่มัน่พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
   2.4  มาตรฐานที ่4 พฒันาแผนการสอนใหส้ามารถปฏบิตัใิหเ้กดิผลจรงิ 
   2.5  มาตรฐานที ่5 พฒันาสื่อการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 
   2.6  มาตรฐานที ่6 จดักจิกรรมการเรยีนการสอน โดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผู้เรยีน 
   2.7  มาตรฐานที ่7 รายงานผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนไดอ้ย่างมรีะบบ 
   2.8  มาตรฐานที ่8 ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูเ้รยีน 
   2.9  มาตรฐานที ่9 รว่มมอืกบัผูอ้ื่นในสถานศกึษาอยา่งสรา้งสรรค์ 
   2.10  มาตรฐานที ่10 รว่มมอืกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรคใ์นชุมชน 
   2.11  มาตรฐานที ่11 แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา 
   2.12  มาตรฐานที ่12 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ดทุ้กสถานการณ์ 
  จะเห็นได้ว่ามาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วชิาชพี และมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน เป็นหวัใจของการเป็นครวูชิาชพีทีม่คีุณภาพ เนื่องจากมาตรฐานดงักล่าวเป็นส่วนที่
ช่วยส่งเสรมิใหค้รมูกีารพฒันาตนเอง การพฒันาตนเองเป็นการเปิดรบัความรูค้วามคดิใหม่ ๆ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานแบบใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เกดิการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็อยู่ตลอดเวลา การพฒันาตนเองใหไ้ด้ตามมาตรฐานที่ก าหนด จงึมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
  การเป็นครูต้องมกีารฝึกฝน มมีาตรฐานของหลกัสูตร มกีารประเมนิผล มรีะยะ 
เวลาและการกระท าที่เหมาะสม รู้เรื่องงานของครู และเข้าใจการเรยีนรู้ร่วมกนัในสงัคมของ
โรงเรยีน และมคีวามรู้ความสามารถด้านหลกัสูตรที่เหมาะสม โดยมพีื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมพื้นฐาน และความคิดรวบยอดที่เกิดจากการฝึกหัดเพื่อให้เกิดคุณลักษณะครูที่ด ี
(Scribner, 1999 : 240-241) ครเูป็นผูท้ีต่้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจอย่างเตม็เป่ียมในสิง่ทีเ่ป็นวชิาชพี 
ซึง่เป็นผลจากการเรยีน การฝึกหดัมาอย่างด ีการพฒันาคร ูคอืการท าใหค้รมูคีวามเขา้ใจอย่าง
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ชดัเจนและมคีวามสามารถมากขึ้นในกระบวนการที่ครูเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูสามารถ
อ านวยการสอนอยา่งเหมาะสม (Calderhead and Shorrock, 1997 : 5)  
  ดาลนิ (Dalin, 1993 : 149-150) กล่าวว่า การพฒันาคร ูเป็นสิง่ส าคญัประการหนึ่ง
ในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อให้ครมูพีฤตกิรรมการสอนตามเป้าหมายทีก่ าหนด การด าเนินการ
ในการพฒันาครูเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัมากที่ทุกโรงเรยีนต้องจดักระท า และถือว่าเ ป็นงาน
ประจ า  
  เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 2000 : 20) กล่าวว่า การพฒันาครู เป็นการใหค้รไูดพ้ฒันา
ตนเอง พฒันาทมีงาน พฒันางานไดอ้ยา่งอสิระ การปฏบิตัติามแนวคดินิยมของสงัคมและการมี
จรรยาบรรณในการเอาใจใส่การท างาน และในการปฏบิตังิานในโรงเรยีน แรงจงูใจทีส่ าคญัทีสุ่ด
ส าหรบัคร ูคอื การใหโ้อกาสครไูดพ้ฒันาตนเองอยา่งเป็นธรรมชาต ิ  
  สมาน รงัสโิยกฤษฎ ์(2541 : 83) กล่าวว่า การพฒันาบุคลากร เป็นการด าเนินการ
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรู้  ความสามารถ มทีกัษะในการท างานดขีึน้ ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดี
ในการท างาน อนัจะเป็นผลให้ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้หรอือกีนัยหนึ่งการพฒันาครู
เป็นกระบวนการทีจ่ะสรา้งเสรมิความรูแ้ละเปลีย่นแปลงผูป้ฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ เช่น ความรู ้
ทกัษะอุปนิสยั ทศันคต ิวธิกีารท างานอนัจะน าไปสู่ประสทิธภิาพในการท างาน 
  พนสั หนันาคนิทร ์(2548 : 132) กล่าวว่า การพฒันาคร ูเป็นการฝึกฝนและการให้
การศึกษา การฝึกฝนนัน้เน้นถึงกระบวนการที่จะเพิม่ความถนัด ทกัษะ และความสามารถ
เฉพาะอย่างในการปฏบิตัิงาน ส่วนการศึกษานัน้เราควรเลง็ถึงความหมายที่เพิม่เติมความรู ้
ความเขา้ใจ หรอืเจตคตขิองผู้ปฏบิตังิาน เพื่อให้สามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพของงานไดด้ขีึน้ 
การพฒันาครูจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มวีนัจบสิ้น ทัง้นี้เพื่ อเพิม่พูนและปรบัปรุง
คุณภาพผู้ปฏบิตังิานที่ปรารถนาจะได้รบัความก้าวหน้าในการปฏบิตังิานนัน้  อนัถอืได้ว่าเป็น
ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษยท์ุกคน จงึเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของผูบ้รหิารทีจ่ะตอ้งเอาใจใส่เรื่อง
การพฒันาครอูยา่งเตม็ทีด่ว้ย 
  ยนต์ ชุ่มจติ (2550 : 1) กล่าวว่า การพฒันาครู เป็นการด าเนินงานทีพ่ยายามจะ
สรา้งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะในการสอนและการท างาน ตลอดจนมเีจตคตทิีด่ ี
ในการท างาน รวมถงึการมบีุคลกิภาพและคุณธรรมของความเป็นครทูีด่ดีว้ย 
  พรพพิฒัน์  ซื่อสตัย ์(2555 : 69) กล่าวว่า การพฒันาคร ูเป็นการหาวธิใีนการ
เพิม่พูนความรู ้ความสามารถ แนวคดิ ทกัษะ บุคลกิภาพ วสิยัทศัน์ ความช านาญ ทีส่ าคญัคอื
ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อให้ครูได้มโีอกาสปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลง ความเจริญ 
ก้าวหน้าทางวทิยาการ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหน่วยงานและศกัยภาพของตวัครูเอง ให้เกดิ 
ความมัน่ใจในการท างาน ครมูขีวญัและก าลงัใจด ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
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  สรุปได้ว่า การพัฒนาครู เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ เพื่อให้ครูสามารถปฏบิตัหิน้าที่ที่รบัผดิชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์ 
สูงสุดกบัผู้เรยีน ตวัครูและหน่วยงาน นอกจากนี้การพฒันาครูควรมุ่งเน้นที่จะพฒันาทศันคติ
ของครูให้เป็นไปในทางที่ด ีมขีวญัก าลงัใจในการท างาน มคีวามภาคภูมใิจในอาชีพ  และมี
ความคดิทีจ่ะปรบัปรงุการท างานใหด้ขีึน้ 
  วนิ เชือ้โพธิห์กั (2537 : 20-22) กล่าวถงึวธิกีารพฒันาครสูถานศกึษาโดยสรปุ คอื 
  1. การปฐมนิเทศ เป็นการแนะน าครูที่เข้าปฏบิตัิหน้าที่ใหม่ หรอืครูเก่าที่ได้รบั
มอบหมายหน้าที่ใหม่ ให้รู้จกังานที่ต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการท างานทีด่ ี
  2. การสอนงาน ช่วยใหค้รมูปีระสบการณ์ รูจ้กัวธิปีฏบิตัตินอยา่งถูกตอ้ง 
  3. การส่งไปศกึษาดูงาน เป็นการส่งครไูปดูงานในองคก์าร หรอืหน่วยงานอื่นเพื่อ
ดกูารปฏบิตังิานซกัถามปัญหาดว้ยตนเองอนัก่อใหเ้กดิความรูใ้นงานทีต่นตอ้งการศกึษา 
  4. การศกึษาต่อ เป็นการพฒันาครทูีด่วีธิหีนึ่ง มโีอกาสไปศกึษาหาความรูท้กัษะที่
เกีย่วกบังานทีร่บัผดิชอบ และเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูท้ีศ่กึษาดว้ยกนั 
  5. การมอบอ านาจให้รบัผดิชอบสูงขึ้น เป็นการศึกษาขัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่
ตนเองรบัผดิชอบ เพื่อสามารถตดัสนิใจในการท าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบได้ 
  6. การสบัเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ ท าให้ครูเกิดการเรยีนรู้งานมากขึ้น ประสาน
ความสมัพนัธ ์ท าใหง้านมคีวามต่อเนื่องทีด่ ี  
  7. การให้หน้าที่ผู้ช่วย เป็นการฝึกให้เรียนรู้งานในต าแหน่งที่สูงขึ้น ได้ร ับ
ค าแนะน าจากหวัหน้า รูจ้กัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง 
  8. การให้การรักษาการ ผู้ท าหน้าที่ร ักษาการแทน ความรับผิดชอบและ
ปฏบิตังิานทุกอยา่งทีเ่ป็นงานในต าแหน่งหน้าทีข่องผูท้ีด่ ารงต าแหน่งนัน้ 
  9. การใหเ้ขา้รว่มประชุมในโอกาสต่าง ๆ มโีอกาสฟังค าอภปิรายแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ของตนเองกบัผูเ้ขา้รว่มประชุม 
  10. การจดัให้มคีู่มอืการปฏบิตังิาน ท าให้ครมูคีวามรูแ้นวคดิใหม่ ๆ ในการท างาน 
ทราบถงึความเคลื่อนไหวในการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานจะทนัสมยัเสมอ 
  11. การฝึกงานระหว่างอบรม การศกึษาอบรมตามหลกัสูตรต่าง ๆ มกัมกีารฝึกงาน
อยูด่ว้ย ท าใหค้รไูดเ้รยีนรูง้าน ท าใหเ้กดิทกัษะเบือ้งตน้ทีด่ ีงานทีฝึ่กมกัจะตรงกบังานทีป่ฏบิตัิ 
  12. การสนับสนุนกจิกรรมพฒันาครูจะได้รบัความรู้ ได้แนวคดิใหม่ เจตคติและ
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม จากการจดัหรอืการเขา้รว่มกจิกรรม 
  13. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพฒันาครูให้มคีวามรู ้ทกัษะ และเจตคตเิพี่อให้ 
เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการท างาน 
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  สครบิเนอร ์(Scribner,1999 : 245) ไดเ้สนอสิง่ทีค่รตูอ้งพฒันา ดงันี้ 
  1. ความรูใ้นเนื้อหา 
  2. ทกัษะความเป็นคร ูโดยเฉพาะทกัษะดา้นการสอนเพื่อเกดิผลต่อเดก็โดยตรง 
  3. การจดัการหอ้งเรยีนทีท่า้ทาย 
  4. การศกึษาช่องว่างในความรูข้องนกัเรยีน 
  เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 2000 : 20-30) กล่าวถงึการพฒันาครวู่า แรงจงูใจทีส่ าคญั
ทีสุ่ดส าหรบัคร ูคอื การใหโ้อกาสครไูดพ้ฒันาตนเองอยา่งเป็นธรรมชาต ิดงันี้ 
  1. การจดัสรา้งองคก์รทีเ่ป็นแบบครอูาชพี 
  2. มกีารสื่อสารแบบเพื่อนรว่มงาน 
  3. การใหโ้อกาสเขา้อบรมสมัมนา 
  4. การให้โอกาสในการพฒันาตนเองทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ เทคโนโลย ีและมี
การประเมนิเพื่อใหท้ราบการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
  5. ส่งเสรมิการท าวจิยัและตดิตามผลอยา่งใกลช้ดิ 
  6. จดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
  7. การจดับรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคร ูเช่น หอ้งพกั เอกสารคน้ควา้ 
บรรยากาศการมสี่วนรว่ม 
  8. ใหค้วามเป็นธรรมในการตอบแทนรางวลัและลงโทษ 
  9. จดัเงนิสวสัดกิารเพื่อการพฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม 
  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการหาแนวทางการพัฒนาคร ู
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2546 : 42-43) สรปุไดด้งันี้ 
  1. ศกึษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาความต้องการในการพฒันาของครูเพื่อเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานในการวางแผนพฒันาคร ู
  2. ส่งเสรมิให้ครูมคีวามสามารถ มทีกัษะในการท างานดขีึ้น โดยการส่งไปอบรม 
สมัมนา ดูงาน ศกึษาต่อ โดยหาวธิกีารกระตุ้นและส่งเสรมิใหค้รูสนใจต่อการพฒันาตนเองให้ทนั
ต่อเหตุการณ์ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
  3. ส่งเสรมิให้ครูเข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา 
  4. ใหม้กีารประชุม การก าหนดกลุ่มบุคคล เป้าหมายในการเป็นคร ูโดยส่งเสรมิให้
ไดร้บัการพฒันาตามความต้องการ ซึง่แตกต่างไปตามลกัษณะวชิาชพี และลกัษณะของงานที่
ปฏบิตั ิโดยค านึงถงึความจ าเป็นเรง่ด่วน ทีจ่ะตอ้งพฒันา 



  97 

  5. จดังบประมาณใหก้บัคร ูไปพฒันาตนเองดว้ยวธิกีารต่าง ๆ หรอืการใหกู้้ยมืเงนิ
ไปอบรมต่อโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ รวมทัง้มีสิ่งจูงใจทาง
เศรษฐกจิและการใหข้วญัก าลงัใจของผูบ้รหิารทุกระดบั 
  6. ส่งเสรมิใหค้ร ูท าการวจิยัในชัน้เรยีน หรอืการวจิยัทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน 
เพื่อพฒันาหลกัสตูร และผูเ้รยีน 
  7. จดัแหล่งเรยีนรูท้างวชิาการ มหีนงัสอื เอกสารทางวชิาการ ไวส้ าหรบัครู 
  8. สนบัสนุนใหค้รใูชส้ื่อ และเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
  9. มกีารประสานแผนพัฒนาครูอาจารย์กับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 
  10. จดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอน 
ทัง้ในดา้นสถานที ่และเวลา 
  11. มกีารประสานงานทีด่ ีสื่อนโยบาย และวตัถุประสงค ์เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัด ี
ในเรือ่งทีจ่ะพฒันางานการเรยีนการสอน โดยใหก้ารยอมรบั ใหข้วญั ก าลงัใจ รวมทัง้ความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัจากบุคลากรในสถานศกึษา 
  12. ศึกษาวิธีการและรูปแบบการพัฒนาครูจากเอกสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มี
ประสบการณ์หรอืหน่วยงานทางการศกึษา มาเป็นแบบอย่างในการปรบัปรุงพฒันาใหเ้หมาะสม 
และเป็นประโยชน์ 
  13. ประเมนิผลโครงการพฒันาครูตามแผนพฒันา และน ามาปรบัปรุงวางแผน
เพื่อพฒันาอยา่งต่อเนื่องต่อไป 
  สรปุไดว้่า การพฒันาคร ูมหีลากหลายรปูแบบ ซึง่การพฒันาครขูองหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นไปเพื่อเพิม่ความสามารถของครู เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรยีน และสนองความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของครใูหด้ยีิง่ขึน้  นอกจากนี้การพฒันาตนเองของครกูม็คีวามส าคญั การพฒันา
ตนเอง เป็นความพยายามของบุคคลในการหาวธิกีารทีเ่หมาะสมเพื่อใหต้นเองมคีวามสามารถ
ท างานใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคร ูดงันี้ 

      ใจนวล พรหมมณี (2550: 95) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัปัจจยับางประการที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู ของขา้ราชการคร ู สงักดักรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีครู คอื การพฒันา 
ตนเอง ความผูกพนัต่อองคก์ร การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และแรงจงูใจในการท างาน 
โดยส่งผลอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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      นิตยา กณัณิกาภรณ์ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปัจจยับางประการทีส่่งผลต่อ
การพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชพีของขา้ราชการคร ูสงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า 1)  
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มตวัแปรปัจจยั ได้แก่ การรบัรูใ้นความสามารถของตนเอง 
ความทะเยอทะยาน เจตคตต่ิออาชพีครู และการสนับสนุนของผูบ้รหิารสถานศกึษา กบัการ
พฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวชิาชพีครู ทัง้ 3 ดา้น มคี่าเท่ากบั 0.299 (Wilks’s Lambda)  
ซึง่มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวัแปรปัจจยัดงักล่าวกบั
การพฒันาตนเองตามแนวจรรยาบรรณวชิาชพีครใูนแต่ละดา้น มคี่าเท่ากบั 0.651, 0.721 และ 0.764 
ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 2) ค่าน ้าหนักความส าคญัของกลุ่มตวัแปรปัจจยั 
ทีส่่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชพีครใูนแต่ละดา้น พบว่า ตวัแปรการรบัรูใ้น
ความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู ในดา้นวชิาชพี 
ดา้นวสิยัทศัน์และดา้นบุคลกิภาพ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ตวัแปรความทะเยอทะยาน 
และตวัแปรการสนับสนุนของผู้บรหิารสถานศกึษา ส่งผลการพฒันาตนเองตามจรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูในดา้นวชิาชพี และดา้นวสิยัทศัน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ.05 ตามล าดบั 
ส่วนตวัแปรเจตคตต่ิออาชพีครู ส่งผลต่อการพฒันาตนเอง ตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู ในดา้น
วสิยัทศัน์ และดา้นบุคลกิภาพ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  วนิัย แต่งแก้ว (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาครกูารศกึษานอกโรงเรยีน 
ในการจดัการศกึษาเทยีบเท่า เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 1) ครกูารศกึษานอกโรงเรยีน 
มรีะดบัความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาครูการศึกษานอกโรงเรยีนในการจดัการศึกษา
เทยีบเท่าเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรยีงล าดบัดา้นทีม่คี่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยดงันี้ (1) ดา้นความกา้วหน้า ความมัน่คงในการท างาน 
(2) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม (3) ดา้นบุคลกิภาพ และ (4) ดา้นวชิาการ  2) ผลการเปรยีบเทยีบ
ความคดิเหน็แนวทางการพฒันาครูการศกึษานอกโรงเรยีนในการจดัการศกึษาเทยีบเท่า  
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ าแนกตามตวัแปรต้น พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิของครกูารศกึษานอกโรงเรยีน ดงันี้ (1) ครทูีม่วีุฒกิารศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์มคีวาม 
คิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาครูด้านคุณธรรมจรยิธรรม แตกต่างจากครูที่มวีุฒกิารศึกษา
ทางดา้นศกึษาศาสตรแ์ละวุฒกิารศกึษาอื่น ๆ (2)  ครูที่รบัผดิชอบการสอน จ านวน 1 หมวดวชิา 
มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาครูในด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม และด้านความก้าวหน้า ความมัน่คงในการท างาน แตกต่างจากครูที่รบัผิดชอบ
มากกว่า 1 หมวดวชิา (3) ครทูี่เคยฝึกอบรมดา้นครกูารศกึษานอกโรงเรยีน มคีวามคดิเหน็ต่อ
แนวทางการพฒันาครู ด้านคุณธรรมจรยิธรรม แตกต่างจากครูที่ไม่เคยฝึกอบรม (4) ครูที่
ปฏบิตังิานในเขตจงัหวดัที่แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อแนวทางการพฒันาครู ด้านวชิาการ 
ดา้นบุคลกิภาพ แตกต่างกนั (5) ครทูีม่ภีูมลิ าเนาไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน มคีวามคดิเหน็
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ต่อแนวทางการพฒันาครดู้านวชิาการ ดา้นความก้าวหน้า ความมัน่คงในการท างาน แตกต่าง
จากครทูีม่ภีมูลิ าเนาอยูใ่นพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน 
  เขม็เพชร  ประดบัศร ี(2554 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการพฒันาครูของผู้บรหิาร
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 พบว่า 1) ดา้นการ 
พฒันาครูของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็น
รายด้าน พบว่า มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการ
ฝึกอบรมหรอืประชุมเชงิปฏบิตัิการ ด้านการพฒันาครูโดยกระบวนการบรหิาร และด้านการ
พฒันาครโูดยตนเอง 2)  ดา้นการฝึกอบรมหรอืประชุมเชงิปฏบิตักิาร โดยภาพรวมปฏบิตัอิยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การฝึกอบรมครู
เพื่อเพิม่พูนความรูค้วามสามารถในการปฏบิตัิงาน การจดัแผนงานหรอืโครงการการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และการน าผลจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรยีนการสอน ตามล าดบั 3) ดา้นการศกึษาดูงานนอกสถานที ่โดยภาพรวมปฏบิตัิ
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การส่งเสรมิให้
ครเูขา้รบัการศกึษาอบรม ณ สถาบนัฝึกอบรมหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  การสนับสนุนใหค้รศูกึษา
ดงูานดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและน ามาใชใ้นการพฒันาการปฏบิตังิาน และการสนับสนุนใหค้รู
ศกึษาดงูานในสถานศกึษาทีม่ผีลงานดเีด่น ตามล าดบั 4)  ด้านการพฒันาครูโดยกระบวนการ
ปฏบิตังิาน โดยภาพรวมปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การปฏบิตัอิยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจงานในหน้าทีก่่อนใหค้รรูบัต าแหน่งใหม่ การประชุม
ชี้แจงการปฏบิตัิงานแก่ครูเป็นระยะ ๆ และการให้ค าปรกึษาหารอื เมื่อประสบปัญหาในการ
ท างานได้ตลอดเวลาตามล าดบั 5) ด้านการพฒันาครูโดยตนเอง โดยภาพรวมปฏบิตัิอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การส่งเสรมิให้มี
การศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง การจดัใหม้กีารท างานเป็นทีม ปลุกจติส านึกการ
ท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และการจัดให้มีการประเมินความก้าวหน้าในการ
ปฏบิตังิานเพื่อเลื่อนต าแหน่งวทิยฐานะ และเลื่อนเงนิเดอืน ตามล าดบั 6)  ด้านการพัฒนาครู
โดยกระบวนการบรหิาร โดยภาพรวมปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มกีาร 
ปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ได้แก่ การใหค้รไูดม้สี่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของสถานศกึษา 
การส่งเสรมิให้ครูปฏบิตังิานให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศกึษา และการส่งเสรมิให้ครูมี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจ ตามล าดบั และ 7) เปรยีบเทยีบการพฒันาครขูองผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดั ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง และ
ขนาดสถานศกึษา พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  พรพพิฒัน์ ซื่อสตัย ์(2555 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการ
ปฏบิตังิานของคร ูกศน. ต าบล ในเขตภมูภิาคตะวนัตก พบว่า 1)  ในภาพรวมของสภาพการ
ปฏบิตังิานและความตอ้งการทีค่าดหวงัอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ปัญหา พบว่า ดา้นการใหบ้รกิารเรยีนรูม้รีะดบัมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นการสนับสนุน กจิกรรม
สงัคม วฒันธรรมประเพณีด้านการสร้างเครือข่ายการเรยีนรู้ ด้านการวางแผนจดัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ตามล าดบั 2) แนวทางการพฒันาคุณภาพการ
ปฏบิตังิานคร ูกศน. ต าบล ประกอบดว้ย (1) ดา้นการวางแผนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนงาน  และการประสานขอ้มลูดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยการ 
จดัอบรมการวเิคราะห์หลกัสูตร  จดัอบรมวทิยาการและทกัษะใหม่ ๆ (2) ดา้นการใหบ้รกิารเรยีนรู ้
ได้แก่ การก าหนดสื่อที่จ าเป็น และการจัดอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) ด้าน
สนบัสนุนกจิกรรมสงัคม วฒันธรรมประเพณ ี ไดแ้ก่ การบรูณาการกจิกรรม การศกึษาดงูานภมูปัิญญา  
(4)  ด้านการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรู ้ได้แก่ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร และการจดัสมัมนาเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
  วรีะพนัธ ์มาทมลู (2558 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษารปูแบบการพฒันาครเูพื่อส่งเสรมิ
พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) แบบจ าลองความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุมคีวาม
กลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยตวัแปรเชงิสาเหตุส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อตวัแปรตาม 
คอื พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครูในมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 พบว่า ม ี3 ตวัแปร คอื ปัจจยัด้านการเพิม่ศกัยภาพคร ู
ด้านความพงึพอใจในการท างานของครู และด้านการสนับสนุนการท างานของครู 2) รูปแบบ
การพฒันาพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครใูนมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 
ประกอบดว้ยกจิกรรมในการพฒันา จ านวน 14 กจิกรรม คอื (1) การประชุมเชงิปฏบิตักิาร (2) 
การศกึษาดูงาน (3) การประชุมทบทวนความรูน้ าเสนอผลการพฒันางาน (4) การประเมนิผล 
(5) การสรปุผล (6) การรูจ้กัตวัเอง (7) บทบาทและหน้าทีข่องครผููส้อน (8) บทบาทสมมต ิ “คร ู
และนักเรยีน” (9) การประชุมชี้แจง (10) การวางแผน (11) การปฏบิตัติามแผน (12) วธิกีาร
เสรมิความรู ้(13) ประเมนิผล และ (14) สรปุผล  

      พรทพิย ์เอี่ยมประเสรฐิ  (2558 : บทคดัย่อ)  ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะ
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) สมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้รู
ปฐมวยั พบว่า ครปูฐมวยั มสีมรรถนะในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้รปูฐมวยั โดยรวมอยู่ใน 
ระดบัมาก และพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบั ดา้นการ 
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวเิคราะหห์ลกัสตูรและผูเ้รยีน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื การวดัผล 
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ประเมนิผลการเรยีนรู้ และการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ ตามล าดบั 2) ปัจจยัการพฒันาคร ู
พบว่า การพฒันาครภูายในสถานศกึษามรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมาก มคี่ามากทีสุ่ด รองลงมา
คอื การพฒันาครภูายนอกสถานศกึษา ตามล าดบั 3) ปัจจยัองคก์ร พบว่า ความสมัพนัธใ์น
หน่วยงาน มรีะดบัการปฏบิตัใินระดบัมาก มคี่ามากทีสุ่ด รองลงมาคอื ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
ตามล าดบั 4) ปัจจยัการพฒันาครูและปัจจยัองค์กรส่งผลต่อสมรรถนะในการจดัประสบการณ์
เรยีนรู้ของครูปฐมวยั โดยร่วมกนัพยากรณ์สมรรถนะในการจดัประสบการณ์เรยีนรู้ของครู
ปฐมวยั ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 มอี านาจการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 60.60 โดย
ปัจจยัการพฒันาครมูอี านาจการพยากรณ์สงูสุด รองลงมา คอื ปัจจยัองคก์ร ตามล าดบั 
  จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู สรุปเป็นค านิยามเชิง
ปฏิบัติการได้ว่า “การพัฒนาครู หมายถึง การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการส่งเสรมิใหค้รมูกีาร
พฒันาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้โอกาสครูเข้ารบัการประชุม อบรม สมัมนา การ
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะและเทคโนโลยี การส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอน การสร้างนวตักรรม การท าวิจยัในชัน้เรยีน การจดัท าโครงการ
ส่งเสรมิพฒันาบุคลากร และการจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู” 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัการพฒันาครคูรัง้นี้ เป็นแบบวดัการพฒันาครจู านวน 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย 1) การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา 2) การส่งเสรมิใหค้รพูฒันา
ตนเองในด้านความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ี3) การส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน 
การสรา้ง นวตักรรม การท าวจิยัในชัน้เรยีน 4) การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากรและ 
5) การจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู โดยอาศยัแนวคดิของวนิ เชือ้โพธิห์กั 
(2537 : 20-22) ; เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 2000 : 20-30) ; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
(2546 : 42-43) เกี่ยวกบัการพฒันาคร ูประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้มกีารพฒันาครู ทัง้ในด้านมาตรฐาน
วชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของคร ูทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการศกึษา การลงทุนดา้นต่าง ๆ ใน
ชุมชน สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา และการสนบัสนุนจากองคก์ร และแบบวดัการพฒันาครู
ทีส่รา้งขึน้น้ีบางส่วนปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 181-183) 
  จากความส าคญัของการพฒันาครแูละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาคร ู
น่าจะเป็นปัจจยัหนึ่ง ที่เป็นปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ดว้ยเหตุทีว่่าการจดัการศกึษา จะตอ้งยดึหลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีครทูีก่ าหนดใหม้กีาร
พฒันาครอูย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เพื่อใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ  
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 2.4 คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 บญัญตัใิห้มกีฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติและพฒันาวิชาชพีครู และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 มเีจตนารมณ์ทีจ่ะใหว้ชิาชพีครเูป็น
วชิาชพีชัน้สงู ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีน้ีจะต้องไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รี
แห่งวชิาชพี เป็นที่ยอมรบัของสงัคม อันส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนโดยรวมในอนาคต โดยก าหนดให้มอีงค์กรวชิาชพี ผู้บรหิารสถานศกึษา ผู้บรหิาร
การศกึษามฐีานะเป็นองค ์กรอสิระภายใต ้การบรหิารของสภาวชิาชพีในก ากบัของ
กระทรวงศกึษาธกิาร มอี านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวชิาชพี ออกและเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี ก ากบัดูแลและการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี รวมทัง้
การพฒันาวชิาชพีครู ผู้บรหิารสถานศกึษาและผู้บรหิารการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 30-32) ทัง้นี้เนื่องจากครผูู้สอนเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของกระบวน 
การเรยีนการสอน บุคลิกภาพและความสามารถของครูผู้สอน มอีิทธิพลต่อการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน และความสามารถของครูผู้สอนเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่จะน าไปท านายหรอืคาดหมาย
คุณภาพนักเรยีนไดโ้ดยตรง ครผููส้อนทีม่คีวามรูค้วามสามารถสูงย่อมมคีวามช านาญในการจดั
กิจกรรมและจดัประสบการณ์ให้ผู้เรยีนเกิดองค์ความรู้ที่ถาวรติดตวั ซึ่งน าไปสู่ผลการเรยีน 
อย่างแท้จรงิ การเพิม่พูนคุณภาพครูผู้สอนจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาการศกึษา
โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (โกวทิ ประวาลพฤกษ์, 2541 : 58) 
  วชิาชีพครูเป็นวชิาชีพชัน้สูงในสงัคม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์คุณลักษณะของ
วชิาชพีชัน้สูงดงัที่กูเทก็ (Gutek, 1988 : 382-384) และวจิติร ศรสีอ้าน (2535 : 823-824) ไดก้ล่าวถงึ 
คุณลกัษณะของวชิาชพีครูว่า เป็นวชิาชพีพเิศษที่สงัคมยอมรบัสาขาหนึ่งทัง้นี้พจิารณาจาก
เกณฑว์ชิาชพีคร ูดงันี้ 
  1. วชิาชพีคร ูเป็นวชิาชพีทีเ่ป็นกจิกรรมทีใ่ชว้ถิทีางแห่งปัญญาใชว้ชิาความรูเ้ฉพาะ
ดา้นการสอน กเ็ป็นกจิกรรมทางปัญญา เป็นการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ ค่านิยม ทกัษะต่าง ๆ 
ไปสู่ผูเ้รยีน ครตูอ้งใชศ้าสตรแ์ละศลิป์แห่งวชิาชพี อนัเป็นวทิยาการเฉพาะดา้น 
  2. การประกอบวชิาชพีคร ูเป็นกจิกรรมทีใ่หบ้รกิารแก่สงัคมทีเ่ฉพาะเจาะจง การสอน 
เป็นการใหบ้รกิารแก่สงัคม เพื่อพฒันาสมาชกิใหมใ่นสงัคมใหด้ ารงตนอยู่ได ้เป็นกจิกรรมส าคญั
ทีเ่ป็นรากฐานของสงัคม เป็นวชิาชพีหลกัทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดของอาชพีต่าง ๆ ในสงัคม 
  3. การประกอบวชิาชพีครอูยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีทางวทิยาการของศาสตรแ์ต่ละ 
สาขาที่ประยุกต์มาเป็นการปฏบิตัิ การสอนเป็นการผสมสานวิทยาการมากมายทัง้ปรชัญา
การศกึษา ประวตัศิาสตร ์จติวทิยา สงัคมวทิยา หลกัการสอน การประเมนิผลการศกึษา เป็นตน้ 
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  4. การเข้าสู่วงการวชิาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชพีครูต้องเตรยีมตัวในการศึกษา
วชิาชพีจากวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั เป็นระยะเวลาทีม่ากพอสมควร และใชร้ะยะเวลาในการ
ฝึกฝนอบรมในสถาบนัผลติครไูมน้่อยกว่า 4 ปี จงึจะส าเรจ็การศกึษาออกไปท าการสอนได้ 
  5. วชิาชพีแต่ละสาขาจะก าหนดมาตรฐานวชิาชพีขึน้มจีรรยาบรรณวชิาชพี เพื่อ
ควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติตน ตลอดจนมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบ
วชิาชพีของมวลสมาชกิ 
  6. ผูป้ระกอบวชิาชพีคร ูมเีอกสทิธิแ์ละเสรภีาพทางวชิาชพี มเีอกสทิธิใ์นการตกลงใจ
และตดัสนิใจที่จะใช้ความรูใ้นการแก้ไขปัญหา มเีอกสทิธิใ์นการก าหนดวธิสีอน และออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคท์ีก่ าหนดในหลกัสตูร 
  7. สมาชิกแห่งวิชาชีพมีการจดัตัง้องค์กรวิชาชีพ ที่เป็นอิสระในการควบคุม
จรรยาบรรณ มาตรฐานในการประกอบวชิาชพี และสามารถลงโทษสมาชกิ ตลอดจนส่งเสรมิ
ความกา้วหน้าของวชิาชพี 
  สาโรช บวัศร ี(2524 : 30-32) กล่าวถงึแนวคดิใหม่ของอาชพีครวู่า วชิาครูหรอื
อาชพีคร ูเป็นวชิาชพีชัน้สูง (Professional) ทีต่้องมกีารฝึกหดัเพื่อใหค้รมูคีุณลกัษณะทีด่ ีโดย
ลกัษณะต่าง ๆ จะเกดิจากค าถามว่า ครคูวรรูอ้ะไรไดบ้า้ง แต่ละดา้นมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  1. ครคูวรรูอ้ะไรบา้ง  ไดแ้ก่ 
   1.1 วชิาเพื่อความเสร ี(Liberal Education) เป็นวชิาสามญั 
   1.2 วชิาเพื่อไวใ้ชส้อน (Teaching Fields) ทีเ่รยีกว่า วชิาเอก และวชิาโท 
   1.3 วชิาชพีส าหรบัคร ู(Professional Education) คอื วชิาการศกึษา ไดแ้ก่ 
    1.3.1 ศกึษาศาสตรท์างสารตัถะ (Educational Foundations and Content) 
    1.3.2 การศกึษาศาสตรท์างวทิยวธิ ีไดแ้ก่ วธิกีารวจิยัทางการศกึษา การวดัผล 
การศกึษา การวางแผนการศกึษา เป็นตน้ 
  2. ครคูวรรูอ้ะไรบา้ง มมีาตรฐานกวา้ง ๆ 5 ประการ คอื 
   2.1 เกีย่วกบัการสอน 
   2.2 เกีย่วกบัการอบรม การแนะแนว และการปกครองผูเ้รยีน 
   2.3 เกีย่วกบัการท ากจิกรรมต่าง ๆ ของสถานศกึษา 
   2.4 เกีย่วกบัการสรา้งสมัพนัธภาพอนัด ีและความรว่มมอืกบัชุมชน 
   2.5 เกีย่วกบัการเป็นครชูัน้วชิาชพี 
  พารค์เคย ์และสแตนฟอรด์ (Parkay and Stanford, 1992 : 20-21) กล่าวถงึความรู ้
และความสามารถของครใูนกระบวนการจดัการเรยีนการสอนไวด้งันี้ 
  ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น ประกอบดว้ยสิง่ต่อไปนี้ 
  1. ความรูเ้รือ่งตนเองและผูเ้รยีน 
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  2. ความรูเ้รือ่งวชิาทีส่อน 
  3. ความรูเ้รือ่งทฤษฎกีารศกึษาและการวจิยั 
  4. ทกัษะในการสอนและเทคนิคในการสอน 
  5. ทกัษะในการปฏสิมัพนัธ ์
  ความสามารถของคร ูประกอบดว้ยสิง่ต่อไปนี้ 
  1. วเิคราะหแ์ละเขา้ใจในความสามารถของนกัเรยีน พืน้ฐานทางวฒันธรรม 
ความส าเรจ็ และความตอ้งการของผูเ้รยีน  
  2. ออกแบบการสอนตามความตอ้งการของผูเ้รยีน ใหม้คีวามเหมาะสมทัง้ในดา้น
เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เนื้อเรือ่ง 
  3. มวีธิกีารเรยีนการสอนทีอ่ านวยความสะดวก หรอือ านวยการ หรอืบรกิารเกดิ
การเรยีนรูไ้ดอ้ย่างด ี
  4. จดัการชัน้เรยีนเพื่อใหเ้กดิการสนบัสนุนผลการเรยีนการสอนได้ 
  5. อบรมผูเ้รยีนใหม้คีวามประพฤตดิ ีและสามารถสรา้งสรรคบ์รรยากาศทีด่ใีนการเรยีน 
การสอน  
  6. จดัการสื่อสารในหอ้งเรยีนใหเ้รา้ใจ เป็นวชิาการ เกดิความรูส้กึทีด่ ี
  7. ประเมนิผลการเรยีนเพื่อใหเ้กดิผลดกีบัผูเ้รยีน 
  สุรชาต ิสงัขร์ุง่, (2537 : 53-54) ไดว้เิคราะหค์ุณลกัษณะครทูีด่เีป็น 4 ลกัษณะ ดงันี้ 
  1. คุณลกัษณะดา้นส่วนตวั คอื มบีุคลกิภาพด ีกรยิาวาจาสุภาพ แต่งกายสะอาด 
มอีารมณ์มัน่คง มองโลกในแงด่ ีมคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวามเป็นมติรกบัผูเ้รยีน ผูบ้รหิาร เพื่อน
ครู และผู้ปกครองได้ด ีมคีวามสามารถปรบัตวัเข้ากบัผู้เรยีน อดทนอดกลัน้ต่องานที่มคีวาม
ยากล าบาก เป็นคนกลา้มคีวามเป็นตวัของตวัเอง มลีกัษณะเป็นผูน้ า มเีหตุผล ใหค้วามร่วมมอื 
มสีุขภาพด ีรูจ้กักาลเทศะ น่ารกั น่าเคารพ 
  2. คุณลกัษณะดา้นวชิาการ คอื มสีตปัิญญาด ีมคีวามรูใ้นวชิาทีส่อนด ีมคีวามรูใ้น
วชิาสามญั มคีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาชพี รูจ้กัวธิกีารแสวงหาความรู ้และหมัน่แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ 
อยูเ่ป็นนิจ ชอบอ่านหนงัสอื ท างานอยา่งเป็นระบบ 
  3. คุณลกัษณะทางด้านวชิาชพี คอื มคีวามรกั ความศรทัธาและความผูกพนัต่อ
วชิาชพี มคีวามรกัความเมตตาผู้เรยีน รบัรูปั้ญหา ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลอื มคีวาม
รบัผดิชอบตัง้ใจ มคีวามสุขกบัการสอน มคีวามสามารถในการสื่อสาร สามารถอธบิายและตอบ
ค าถามได้อย่างชัดเจน มีวัฒนธรรมและเป็นผู้น าทางด้านวัฒนธรรมชุมชน ขยนั ซื่อสัตย ์
ประหยดั และอดทน รู้จกัส ารวจและปรบัปรุงตนเองอยู่เสมอ มรีะเบียบวินัย เคารพกติกา 
สามารถท างานอยา่งเป็นอสิระ มคีวามยตุธิรรมและปราศจากความล าเอยีง 
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  4. คุณลกัษณะดา้นสมรรถนะและประสทิธภิาพในการสอน คอื สอนด ีสอนเขา้ใจ
แจ่มแจ้ง ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรยีน รู้จกั
ปรบัปรุงเทคนิคการสอน แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการเรยีนการสอน บนัทกึการสอน ใชส้ื่อ
การเรยีนการสอน และรูจ้กัดดัแปลงวสัดุอุปกรณ์เหลอืใชม้าเป็นสื่อการเรยีนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม ประเมนิผลการเรยีนตามวตัถุประสงคแ์ละใชผ้ลการประเมนิในการปรบัปรุงการเรยีน
การสอน มคีวามสามารถในการจดัชัน้เรยีนและบรรยากาศของชัน้เรยีน จดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ความรูแ้ละความคดิเสมอ จดัท าแผนการสอน 
  แมกซอ์นิเนอรเ์นย ์และแมกซอ์นิเนอรเ์นย ์(McInerney and McInerney, 1998 : 9-16) 
กล่าวถงึทกัษะส าคญัในการสอนทีม่ปีระสทิธผิล สรปุไดด้งันี้  
  1. สามารถน าเสนอความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
  2. มทีกัษะในการจดัการทีเ่ป็นประโยชน์และเหมาะสม 
  3. สามารถใชค้ าถามกบัผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
  4. สามารถจดัวตัถุประสงคใ์นการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
  5. มกีารสอนเพื่อใหเ้กดิผลการเรยีนอยา่งแทจ้รงิ 
  6. มกีารใชย้ทุธศาสตรก์ารจงูใจทีเ่หมาะสม 
  7. มกีารสงัเกต และการประเมนิการเรยีนของผูเ้รยีน 
  8. มวีธิกีารสื่อสารทีด่ ีเหมาะสม รูส้กึสนุกและอบอุ่น 
  จากการวเิคราะห์พระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่ า ความรู ้
ความสามารถ และคุณลกัษณะของครทูีพ่งึประสงค ์ควรเป็นดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542 : 1-25) 
  1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจว่า การศกึษาเป็นกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อความเจรญิงอกงาม 
ของบุคคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึกอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสรา้งสรรค ์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม 
สงัคมการเรยีนรู ้และปัจจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (มาตรา 4) 
  2. มคีวามรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพทีพ่งึประสงค ์และมาตรฐานทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกั 
ในการเทยีบเคยีงส าหรบัการส่งเสรมิและก ากบัดแูลการตรวจสอบ และการประกนัคุณภาพ (มาตรา 4) 
  3. มีความมุ่งมัน่ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู ้คุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข (มาตรา 6) 
  4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ตระหนัก และมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนรูท้ี่มุ่ง
ปลกูฝัง ใหน้กัเรยีนเป็นผูท้ีม่สี ิง่ต่อไปนี้ (มาตรา 7) 
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   4.1 จติส านึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 
   4.2 รูจ้กัรกัษา และส่งเสรมิสทิธ ิหน้าที ่เสรภีาพ 
   4.3 เคารพกฎหมาย มคีวามเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
   4.4 มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย 
   4.5 รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาต ิ
   4.6 ส่งเสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรมของชาต ิ
   4.7 ส่งเสรมิและมสี่วนร่วมด้านกีฬา ภูมปัิญญาท้องถิ่น ภูมปัิญญาไทย และ
ความรูอ้นัเป็นสากล 
   4.8 อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 
   4.9 มคีวามสามารถในการประกอบอาชพีสุจรติ รูจ้กัพึง่ตนเอง 
   4.10 มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
  5. เป็นผูส้ามารถจดัการศกึษาโดยให้สงัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา (มาตรา 8) 
ยอมรบัและสามารถจดัการให้เกดิการมสี่วนร่วมจากบุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอื่น ในการจดัการศกึษาอยา่งเหมาะสม (มาตรา 9) 
  6. มคีวามสามารถในการท าใหบุ้คคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัการศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัทางสงัคมอื่น ระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา โดยเป็นผูจ้ดัหรอืมสี่วนร่วมในการจดัตาม
ความจ าเป็น (มาตรา 9) (มาตรา 58) 
  7. มคีวามสามารถในการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน (มาตรา 30) 
และสามารถพฒันาสาระ และกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง (มาตรา 8) 
  8. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัโอกาสทางการศกึษา รวมทัง้ผู้ดอ้ยโอกาส โดย
ใหม้โีอกาสและคุณภาพทดัเทยีมกนั (มาตรา 10) 
  9. มคีวามรู้ ความคดิ และตระหนักว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถที่จะเรยีนรู ้
พฒันาตนเองได ้ผูเ้รยีนมคีวามส าคญัที่สุดในกระบวนการจดัการศกึษา และส่งเสรมิใหผู้้เรยีน
สามารถพฒันาตามธรรมชาต ิและเตม็ตามศกัยภาพ (มาตรา 22) 
  10. มคีวามรู ้ความคดิ และสามารถจดักระบวนการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนไดท้ัง้ความรู ้
ความคดิ คุณธรรม และบรูณาการ (มาตรา 23) 
  11. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (มาตรา 24) 
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  12. มคีวามรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและสามารถประเมนิผู้เรยีน โดยพิจารณา
พฒันาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรมและการ
ทดสอบควบคู่กนัไปในกระบวนการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม (มาตรา 26) 
  13. มคีวามสามารถในการจดัท าสาระหลกัสูตร ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาใน
ชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ(มาตรา 27) โดยใหห้ลากหลาย เหมาะสมกบัวยั และ
ศกัยภาพ สาระหลกัสูตรให้มทีัง้วิชาการ วิชาชีพ เพื่อมุ่งพฒันาตนให้สมดุลทัง้ด้านความรู ้
ความคดิ ความสามารถ ความดงีาม และการรบัผดิชอบต่อสงัคม (มาตรา 28) 
  14. มคีวามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หแ้ก่ชุมชน (มาตรา 29) 
  15. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพ ทัง้ภายนอกและ
ภายใน สามารถด าเนินการตามแนวทางการประกนัคุณภาพ การตรวจสอบ การรายงาน การให ้
ขอ้มลูในการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบ รบัสภาพเพื่อการแกไ้ขปรบัปรงุ (มาตรา 47-50) 
  16. สามารถปฏบิตัิตามมาตรฐานคุณภาพวชิาชพีครู และจรรยาบรรณวชิาชีพ
ตามที่องค์กรวิชาชีพครู (มาตรา 53) และองค์กรกลางบรหิารงานบุคคลของข้าราชการคร ู
(มาตรา 54) ก าหนดได ้
  17. พงึพอใจในฐานะทางสงัคม และวชิาชพี (มาตรา 55) 
  18. มคีวามสามารถในการน าทรพัยากรบุคคลในชุมชน เขา้มามสี่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาอยา่งเหมาะสม (มาตรา 57) 
  19. มคีวามสามารถใช้ ผลติ การพฒันา การดูแลรกัษา สื่อเทคโนโลยกีารศกึษา 
(มาตรา 65) 
  20. สามารถจดัการเรยีนการสอนให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถใช้เทคโนโลยทีาง
การศกึษา เพื่อใหม้คีวามรู ้และทกัษะเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศกึษาในการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (มาตรา 66) 
  สรุปได้ว่า คุณลกัษณะด้านวิชาชีพ ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การจดั
กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบตัิตนเพื่อพฒันาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท าวิจยัเพื่อน า
ผลการวิจยัมาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ตามเป้าหมาย 
ตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนเพื่อรว่มมอืกนัในการจดัการศกึษา   
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ดงันี้ 
        ไวท ์(White, 1989 : 2537-A อา้งถงึใน ศรสีมร ครุยานนท,์ 2554 : 52) ไดศ้กึษา
เกี่ยวกับพื้นฐานและคุณลักษณะของครูที่มีความมุ่งมัน่กับการสอนในสหรัฐอเมริกา พบว่า 
คุณลกัษณะมาตรฐานของครมู ี5 ลกัษณะ คอื มคีวามมัน่ใจ มคีวามรูด้ ี มปีระสบการณ์และมทีกัษะ
การท างาน มทีศันคตทิีด่ ีและมคีวามเชีย่วชาญในวชิาชพี 
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       ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(2547 : 4-5) ไดศ้กึษาการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด ้
จากการสมัภาษณ์ครผููส้อน และผูเ้รยีนเกี่ยวกบัสมรรถภาพและคุณลกัษณะของครผููส้อนโรงเรยีน 
เอกชน และโรงเรยีนรฐับาล ( ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา) พบว่า ครโูรงเรยีนเอกชนมี
สมรถภาพและคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นเกณฑด์ ีและเมื่อพจิารณาสมรรถภาพและคุณลกัษณะ
ของครรูายขอ้ พบว่า อยูใ่นเกณฑด์ ีไดแ้ก่ รูเ้ป้าหมายของหลกัสตูร จดัท าแผนและกระบวนการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั สามารถประเมนิโรงเรยีนไดต้ามจรงิ สามารถจดัการเรยีน
การสอนตามแผนในกรณีจ านวนผูเ้รยีนมากกว่าเกณฑท์ีไ่ด้ มเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีครู ควบคุม
อารมณ์ไดด้ ีเป็นแบบอยา่งทีด่ดีา้นบุคลกิภาพรกั และเอือ้อาทรผูเ้รยีน 

      สุรยิงค ์ชวนขยนั (บทคดัยอ่ : 2548) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการศกึษา 
ของสถาบนัราชภฏั : กรณศีกึษาสถาบนัราชภฎัสวนดุสติ พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลทีเ่ป็นสาเหตุ
โดยตรงอย่างเดยีวต่อคุณภาพการศกึษาของสถาบนัราชภฏัสวนดุสติ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการเขา้ร่วม 
กจิกรรมนกัศกึษา ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลเป็นสาเหตุโดยทางตรงและทางอ้อม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
บุคคลของอาจารย ์ปัจจยัดา้นการจดัการเรยีนการสอน และปัจจยัดา้นบรหิาร 

      ทรสิกา้ (Triska, 2007 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการวดัภาวะผูน้ าของคร ู(Measuring  
Teacher Leadership) โดยไดส้งัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า ภาวะผูน้ าของคร ู
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 25 ตวับ่งชี ้ซึง่องคป์ระกอบทัง้ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสมัพนัธข์องผูเ้รยีน การเริม่ต้นและความเสีย่ง ความเชื่อถอื 
ความร่วมมอื และความเป็นผูน้ าแบบเดมิ และปรากฏขอ้คน้พบ คอื องคป์ระกอบดา้นความ
รว่มมอื คอืส่วนทีม่องเหน็และเป็นตวับ่งชีท้ีเ่ชื่อถอืไดข้องสถานศกึษาทีช่ดัเจนทีสุ่ด 
       สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102, 112, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศึกษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูเขตภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเวน้การ
พฒันาครู อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัที่มคี่าอิทธิพลรวมต่อ
พฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การสนบัสนุนการท างานของคร ูคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาครู เจตคติต่ออาชีพครู และประสบการณ์ในการสอน 
ตามล าดบั 
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  สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวตั ิคูณแก้ว (2555 : 1) ไดศ้กึษาคุณลกัษณะของครู
ยคุใหม ่พบว่า 1) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis) ของ
คุณลักษณะของครูยุคใหม่ ได้จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม ดา้นบุคลกิภาพ ดา้นทกัษะการสอน ดา้นอารมณ์ และดา้นความรูค้วามสามารถ  และ 
2) ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง (Second order confirmatory analysis) 
ของคุณลกัษณะของครยูุคใหม่ พบว่า โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 
โดยมคี่าดงันี้ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านบุคลกิภาพ ด้านทกัษะการสอน ด้านอารมณ์  และ
ด้านความรูค้วามสามารถ มคี่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากบั 0.93 0.92 0.90 0.85 และ 0.78 
ตามล าดบั 
  วนัเพญ็ นนัทะศร ี(2559 : 155) ไดศ้กึษาโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งปัจจยัทีส่่งผล
ต่อคุณลกัษณะความเป็นครวูชิาชพีในศตวรรษที ่21 พบว่า องคป์ระกอบคุณลกัษณะความเป็น
ครวูชิาชพีในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ในวชิาชพี ดา้นคุณธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูดา้นบุคลกิภาพของคร ูและดา้นทกัษะและเทคนิคการสอนแนวใหม ่
ทัง้ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก และผลการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณลกัษณะความ
เป็นครูวชิาชพีในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย ปัจจยัคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ปัจจยัดา้น
เจตคตต่ิอวชิาชพีคร ูปัจจยัด้านการยอมรบัต่อองค์กร ปัจจยัด้านการพฒันาตนเอง และปัจจยั
ดา้นภมูหิลงัของนกัศกึษา ทัง้ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  จากแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี สรุปเป็นค านิยาม
เชงิปฏบิตักิารไดว้่า  “คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของครทูีท่ าใหค้รู
มพีฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ ส่งผลใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งครู
ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลกัสูตร การจดักระบวนการเรยีนรู้แบบบูรณาการ การท าวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้และการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา”  
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีครัง้นี้ เป็นแบบวดัคุณลกัษณะดา้น
วชิาชพี จ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกบัหลกัสูตร 2) ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 3) ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้และ 4) ความสามารถในการให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
โดยอาศยัแนวคดิของสาโรช บวัศร ี(2524 : 30-32) ; พารค์เคย ์และสแตนฟอรด์ (Parkay and 
Stanford, 1992 : 20-21) และสุรชาต ิสงัขร์ุ่ง (2537 : 53-54) เกี่ยวกบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
ประยุกต์กบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 7 ทีม่เีจตนารมณ์ทีจ่ะใหว้ชิาชพีคร ูเป็นวชิาชพีชัน้สูง ซึง่ผูป้ระกอบวชิาชพีนี้ 
จะต้องไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
อนัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของเดก็ เยาวชนและประชาชนโดยรวมในอนาคต และแบบวดั
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คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ทีส่รา้งขึน้นี้บางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 184-185) 
  จากความส าคญัของคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจกล่าวไดว้่า 
คุณลกัษณะด้านวชิาชพี  น่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งที่เป็นปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรม
การสอนแบบบูรณาการ เนื่องจากว่า ถ้าครูมคีุณลกัษณะด้านวิชาชพีที่ดแีล้ว ย่อมส่งผลให้
พฤตกิรรมการสอนมปีระสทิธภิาพ 

 

 2.5 เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ 
        ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2543 : 52-54) กล่าวว่า เจตคตหิรอืทศันคต ิ
(Attitude)  เป็นความรูส้กึของคน คนเราจะรูส้กึไดก้ต่็อเมื่อประสาทของเราไดส้มัผสักบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
นัน่คอืรบัรูส้ ิง่นัน้ก่อน ถ้าจติเราเกี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้ ก็จะท าใหเ้กดิความรูส้กึตัง้แต่ขัน้ต้นจนถงึ
ขัน้สูง คอืเกิดความสนใจ ความซาบซึ้งพอใจ และเจตคติติดตามมา การจะวดัสิง่ใดได้ถูกต้อง
จะตอ้งรูว้่าสิง่นัน้หน้าตาเป็นอยา่งไร เจตคตกิเ็หมอืนกนัก่อนจะวดัตอ้งนิยามให้ชดัเจน   
    สมบูรณ์ สุรยิวงศ์, สมจติรา เรอืงศร ีและเพญ็ศร ี เศรษฐวงศ์ (2543 : 126) กล่าวว่า 
เจตคตเิป็นความรู้สกึและความเชื่อของบุคคลที่มต่ีอสิง่ต่าง ๆ ซึ่งแสดงออกมาในลกัษณะชอบ
หรอืไม่ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ เหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย เป็นพฤฒกิรรมทางจติใจที่ไม่สามารถ
สงัเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถสรปุพาดพงิจากพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออก 
  ศกัดิไ์ทย สุรกิจบวร (2545 : 138) กล่าวว่า เจตคตเิป็นสภาวะความพร้อมทาง
จติใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึและแนวโน้มของพฤตกิรรมบุคคลทีม่ ีต่่อบุคคล สิง่ของ
และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง และสภาวะความพรอ้มทางจตินี้จะต้องอยู่
นานพอสมควร   
  อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2546 : 25) กล่าวว่า เจตคตเิป็นแนวโน้มของคน ๆ หนึ่ง
ทีม่ต่ีอสิง่เรา้บางเรื่อง รวมทัง้ผลรวมของความรูส้กึ อคต ิความกลวั ความคดิและความรูส้กึอื่น ๆ 
ทีม่ต่ีอเรือ่งราวต่าง ๆ และมคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อในเรือ่งต่าง ๆ ทีป่ลกูฝังอยูก่่อนแลว้   
  บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์(2547 : 229) กล่าวว่า เจตคตเิป็นกริยิาท่าทรีวมของ
บุคคลทีเ่กดิจากความพรอ้ม หรอืความโน้มเอยีงของจติใจซึง่แสดงออกต่อสิง่เรา้ เช่น วตัถุ สิง่ของ 
และสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม โดยแสดงออกมาในทางสนับสนุน ซึ่งมีความรู้สึกเห็นด ี
เหน็ชอบต่อสิง่เรา้นัน้ หรอืในทางต่อตา้น ซึง่เป็นความรูส้กึทีไ่มเ่หน็ดไีมเ่หน็ชอบต่อสิง่เรา้นัน้ ๆ 
  รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ี(2548 : 68) กล่าวว่า เจตคตหิรอืทศันคต ิเป็นการประเมนิ
หรอืการตดัสนิเกี่ยวกบัความชอบหรอืไม่ชอบในวตัถุ คน หรอืเหตุการณ์ ซึง่สะทอ้นให้เหน็ถงึ
ความรูส้กึของคนคนหนึ่งเกีย่วกบับางสิง่บางอยา่ง หรอืเป็นท่าทหีรอืแนวโน้มของบุคคลทีแ่สดง
ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคดิ หรอืสิง่ของก็ได้ โดยมคีวามรู้สกึหรอืความ
เชื่อเป็นพืน้ฐาน 
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  สมจติรา เรอืงศร ี(2554 : 39) กล่าวว่า เจตคตเิป็นความรูส้กึ เป็นสภาพความ
พรอ้มทางจติใจ ทีจ่ะตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่าง ๆ ซึง่จะแสดงออกมาในลกัษณะชอบ หรอืไม่ชอบ 
พอใจหรอืไม่พอใจ เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วย เป็นพฤติกรรมทางจติใจที่ไม่สามารถสงัเกตได้
โดยตรง แต่สามารถสรปุพาดพงิจากพฤตกิรรมภายนอกทีแ่สดงออก  
  สรุปได้ว่า เจตคติเป็นความรู้สึก ความเชื่อ ความรู้ ความคิดของบุคคลที่มต่ีอ
บุคคล สถานการณ์ หรอืเรื่องราวใด ๆ ในเชงิบวกและเชงิลบ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลนัน้
แสดงพฤตกิรรมไปในทศิทางทีส่อดคลอ้งกบัความรูส้กึ ความเชื่อ ความรู ้ความคดิของตน 
  การเกดิเจตคตบิางกลุ่มเชื่อว่าเจตคติเป็นลกัษณะนิสยัชนิดหนึ่ง บางกลุ่มเชื่อว่า
เจตคตเิกดิจากผลประโยชน์ ถ้ามผีลประโยชน์กจ็ะมเีจตคตทิางบวก แต่ถ้าไม่มปีระโยชน์ก็จะมี
เจตคตทิางลบ โดยมคีวามเชื่อตามทฤษฎต่ีอไปนี้ (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 63-65) 
  1. ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theory) 
      ขอ้ตกลงเบื้องต้นของทฤษฎนีี้คอื เจตคตสิามารถเรยีนรูไ้ด้เหมอืนกบัลกัษณะ
อื่น ๆ ของคน คนแสวงหาขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิเพื่อสรา้งสมการเรยีนรู ้เขาเรยีนรูค้วามรูส้กึและ
ค่านิยมต่าง ๆ ได้จากขอ้เทจ็จรงิ เช่น เดก็เลก็ ๆ เรยีนรูว้่าสุนัขเป็นสตัว์ที่ดแีละเป็นเพื่อนได ้
เขาเรยีนรูว้่าเขาชอบสุนขั  กจ็ะเรยีนรูท้ ัง้ความรูค้วามเขา้ใจ และความรูส้กึของเจตคต ิซึง่อาศยั 
กระบวนการเรยีนรู ้กระบวนการเรยีนเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้สามารถน าไปใชใ้นการเกดิเจตคตไิด ้ในการ 
แสวงหาความรูข้องแต่ละคน และการเกดิความรูส้กึ อาจจะเกดิจากกระบวนการเชื่อมสมัพนัธ ์
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเร้าปรากฏในเวลาเดียวกัน และสถานที่เดียวกัน เช่น ครูสอนวิชา
ประวตัศิาสตรอ์ธบิายค าว่า นาซ ีดว้ยท่าทางเป็นปรปักษ์ เราจะสรา้งความเชื่อมสมัพนัธ์ระหว่าง
ค าว่านาซกีบัความรูส้กึทางลบ แต่ถา้กล่าวถงึความกลา้หาญของทหารไทยทีส่รา้งวรีกรรม ในการ
สูศ้กึ กจ็ะมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอทหารไทย ยกยอ่งใหเ้ป็นวรีบุรษุ เกดิเจตคตทิางบวกขึน้ ในบางครัง้
การเรยีนรูเ้กดิผ่านการเสรมิแรง เช่น การเรยีนคณิตศาสตรส์อบได ้A แลว้รูส้กึชอบและอยาก 
จะเรยีนมากขึน้อกี การเกดิเจตคตนิอกจากจะเกิดจากการเรยีนรูโ้ดยวธิเีชื่อมสมัพันธ์และวธิี
เสรมิแรงแลว้ ยงัเกดิจากกระบวนการเลยีนแบบ การเลยีนแบบเป็นการเรยีนรูช้นิดหนึ่งจะต้องมี
ตวัแบบไว้ให ้คนธรรมดาชอบเลยีนแบบคนอื่น ถ้าผูน้ัน้เป็นคนแขง็แรงและมคีวามส าคญั ตวัแบบ 
ทีส่ าคญัคอืสถาบนัครอบครวั เดก็จะเลยีนแบบเจตคตขิองพ่อแม่ พอวยัรุ่นจะเลยีนแบบเจตคติ
ของกลุ่มเพื่อน นอกจากนัน้เขายงัเรยีนรู้ได้จากครู ความคดิจากหนังสอื การเชื่อมโยงความ 
สมัพนัธ์  การเสรมิแรง และการเลยีนแบบ เป็นกลไกส าคญัในการเรยีนรูเ้จตคติ ผลก็คอื ทฤษฎี
การเรยีนรูเ้ป็นตวัท าให้เกดิเจตคตขิึน้มา จากการเรยีนรูข้อ้เทจ็จรงิ ความเชื่อต่าง ๆ แล้วประเมนิ 
ออกมาว่าอะไรมคีวามส าคญัทางบวกและอะไรเป็นทางลบ 
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  2. ทฤษฎแีรงจงูใจ (Incentive Theory) 
     ทฤษฎนีี้ให้แนวคดิเกี่ยวกบัการเกดิเจตคตวิ่า เป็นกระบวนการให้น ้าหนักจาก
คุณและโทษของสิง่นัน้ แลว้พจิารณาตดัสนิใจเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เชื่อว่าสิง่ทีเ่รารกัหรอืชอบ
สิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้ อยู่ ๆ จะเกิดรกัและชอบขึน้มานัน้เป็นไปไม่ได้ สิง่ที่เรารกัหรอืชอบจะต้องมี
คุณประโยชน์ต่อเราแน่นอน อาจจะมสีิง่ไม่ดอียู่บ้าง แต่เมื่อพจิารณาคุณและโทษแล้ว เหน็ว่า
น ้าหนักคุณประโยชน์สูงกว่า เราก็จะชอบสิ่งนัน้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนัน้มโีทษหรอืไร้
ประโยชน์มากกว่ากจ็ะไมช่อบสิง่นัน้ การพจิารณาตดัสนิใจโดยกระบวนการแบบนี้ จงึท าให้เกดิ
เจตคติทางบวกหรอืทางลบขึ้นได้ เช่น การสูบบุหรี่การดื่มเหล้า พฤติกรรมนี้มทีัง้คุณและโทษ 
ปัญหาคอื ใครจะพจิารณาเหน็คุณหรอืโทษมากกว่ากนั แรงกระตุ้นทางไหนจะชนะกเ็กดิเจตคติ
ดทีางนัน้ คนที่ได้รบัความรูว้่าบุหรี ่เหล้าเป็นสิง่ท าให้สุขภาพเสยี เงนิทองสูญเปล่า มองเห็น
โทษของ 2 สิง่นี้ กจ็ะเกดิเจตคตทิางลบ เป็นตน้  
  องค์ประกอบของเจตคตติามแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด์ (Rosenberg 
and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 
2554 : 42) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี้  
  1. องคป์ระกอบดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา (Cognitive Component) ประกอบดว้ย 
ความรู ้ความคดิ และความเชื่อที่ผูน้ัน้มต่ีอเป้าเจตคต ิถ้าหากว่ามคีวามรูห้รอืเกดิความเขา้ใจสิง่ใด 
สิง่หนึ่งอย่างดีก็จะท าให้คนเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนัน้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเกิด รบัรู้สิ่งนัน้
ในทางไม่ดหีรอืไม่เขา้ใจกจ็ะท าใหเ้กดิเจตคตทิีไ่ม่ดต่ีอสิง่นัน้ เช่น ถ้าครสูอนวชิาภาษาองักฤษ
เขา้ใจ ผูเ้รยีนกจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ แต่ถ้าเรยีนแลว้ไม่เขา้ใจจะเกดิเจตคตทิีไ่ม่ดี
ต่อวชิาเรยีนได ้หรอืมคีวามเชื่อว่า “คนไทยมนี ้าใจงาม” กจ็ะมเีจตคตทิีด่ต่ีอคนไทย   
  2. องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) เป็นความรูส้กึ
หรอือารมณ์ของคนใดคนหนึ่งที่มต่ีอเป้าเจตคติว่ารูส้กึชอบหรอืไม่ชอบสิง่นัน้ พอใจหรอืไม่พอใจ 
หลงัจากรบัรูเ้ป้าเจตคตแิล้ว สามารถแสดงความรูส้กึโดยการประเมนิสิง่นัน้ว่าดีหรอืไม่ด ีเช่น 
ถา้บรรยากาศการเรยีนสนุกสนาน ไม่เครยีด ครมูคีวามอบอุ่น เป็นกนัเอง จะท าให ้ผูเ้รยีนชอบวชิา 
ทีเ่รยีน แต่ถา้บรรยากาศเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม อาจจะท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคตไิมด่ต่ีอวชิาทีเ่รยีนได ้ 
  3. องค์ประกอบดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่มี
แนวโน้มของการจะกระท าหรอืจะแสดงพฤตกิรรม เจตคตเิป็นพฤตกิรรมซ่อนเรน้ ในขัน้นี้เป็น
การแสดงแนวโน้มของการกระท าอยู่ในใจต่อเป้าเจตคตเิท่านัน้ยงัไม่แสดงออกจรงิ เช่น รบัรูว้่า
การเรยีนภาษาองักฤษมคีวามเข้าใจ ครูจดักจิกรรมสนุกสนาน ไม่เครยีด พอถงึชัว่โมงเรยีน
ภาษาองักฤษ ผู้เรยีนก็จะอยากเขา้เรยีน แต่ถ้าในทางตรงกนัขา้มรบัรูว้่าภาษาองักฤษเป็นวชิายาก 
เรยีนแล้วไม่เขา้ใจ บรรยากาศการเรยีนเครยีดมาก ครูดุ เรยีนแล้วไม่สนุก พอถงึชัว่โมงเรยีน
ผูเ้รยีนอาจจะขาดเรยีนหรอืฝืนใจเขา้เรยีน  



  113 

  การที่บุคคลจะเกิดเจตคติต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดนัน้ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรอืทางลบ 
บุคคลนัน้จะต้องผสมผสานคุณลกัษณะย่อยหลายอย่าง เช่น การรบัรู ้การประเมนิค่า ความสนใจ 
คุณลกัษณะเหล่านี้จะรวมตวักนัขึ้นเป็นความรูส้กึและเจตคตขิองบุคคลเหล่านัน้ แต่องค์ประกอบ 
ส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิเจตคตขิึน้ไดม้ ี3 องคป์ระกอบ (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2542 : 10) ดงันี้ 
  1. ความรู ้(Cognition Component) หมายถงึ ความเชื่อของบุคคลทีม่ต่ีอเป้าหมาย
เจตคต ิเช่น เจตคตต่ิอลทัธคิอมมวินิสต ์สิง่ส าคญัประกอบดว้ย ความเชื่อทีไ่ดป้ระเมนิค่าแลว้ว่า
น่าเชื่อถอืหรอืไมน่่าเชื่อถอื ดหีรอืไม่ด ีและยงัรวมไปถงึความเชื่อในใจว่าควรจะมปีฏกิริยิาตอบโต้
อยา่งไร ต่อเป้าหมายเจตคตนิัน้ จงึจะเหมาะสมทีสุ่ด ซึง่การรูแ้ละแนวโน้มพฤตกิรรม จงึมคีวาม
เกีย่วขอ้งและสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ดิ 
  2. ความรูส้กึ (Feeling Component) หมายถงึ อารมณ์ทีม่ต่ีอเป้าหมาย เป้าหมาย
จะถูกมองดว้ยอารมณ์ชอบหรอืไมช่อบ ถูกใจหรอืไม่ถูกใจ ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ
ท าให้บุคคลเกิดความดื้อดงึยดึมัน่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้มปีฏกิิรยิาตอบโต้ได้ หากมสีิง่ที่ขดักับ
ความรูส้กึมากระทบ เช่น ถา้รูส้กึต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในทางไมด่ ีกจ็ะไมช่อบหรอืพอใจสิง่นัน้ 
  3. แนวโน้มพฤตกิรรม (Action Tendency Component) หมายถงึ ความพรอ้มทีจ่ะมี
พฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัเจตคต ิซึง่อาจจะออกมาในรปูแบบของการยอมรบั และไม่ยอมรบัใน
พฤตกิรรมการปฏบิตัเิช่นนัน้ เช่น ถ้าบุคคลมเีจตคตทิีด่ต่ีอเป้าหมาย เขาจะมคีวามพรอ้มทีจ่ะมี
พฤติกรรมสนับสนุนเป้าหมายนัน้ ถ้าบุคคลมเีจตคติในทางลบต่อเป้าหมาย เขาก็จะมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมท าลายหรอืท ารา้ยเป้าหมายนัน้เช่นกนั 
  สงวน สุทธเิลศิอรุณ (2543 : 79-80) กล่าวว่า เจตคตมิอีงคป์ระกอบที่ส าคญั 3 
องคป์ระกอบ ดงันี้ 
  1. ด้านความรู้สกึ (Affective Component) การที่บุคคลจะมเีจตคติอย่างไร เช่น 
ชอบหรอืไมช่อบ อะไรกต็าม จะตอ้งขึน้อยูก่บัปัจจยัหรอืองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ความรูส้กึ 
เพราะความรูส้กึจะบ่งชี้ว่าชอบหรอืไม่ชอบ เช่น ความรู้สกึชอบเป็นนักกฬีา หรอืไม่ชอบเป็น
นกักฬีา เป็นตน้ 
  2. ดา้นความรู ้(Cognitive Component) บุคคลจะมเีจตคตอิย่างไรจะต้องอาศยั
ความรู้หรือประสบการณ์ว่าเคยรู้จกัหรือเคยรบัรู้มาก่อน มิฉะนัน้บุคคลไม่อาจจะก าหนด
ความรูส้กึหรอืท่าทวี่าชอบหรอืไม่ชอบได ้เช่น บุคคลที่จะบอกว่าชอบเป็นนักกฬีาหรือไม่ชอบ
เป็นนักกีฬานัน้ จะต้องทราบเสยีก่อนว่า นักกีฬามบีทบาทอย่างไร มรีายได้อย่างไร และจะ
กา้วหน้าเพยีงใด มฉิะนัน้ไมอ่าจบอกถงึเจตคตขิองตนได้ 
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  3. ดา้นพฤตกิรรม (Behavior Component) บุคคลจะมเีจตคตอิย่างไร ใหส้งัเกต
จากการกระท าหรอืพฤตกิรรม ถงึแมว้่าพฤตกิรรมจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัของเจตคต ิแต่ยงัมี
ความส าคญัน้อยกว่าความรูส้กึ เช่น ยกมอืไหว ้และกล่าวค าสวสัด ีแต่ในความรูส้กึจรงิ ๆ นัน้ 
อาจมไิดเ้ลื่อมใสศรทัธาเลยกไ็ด ้
  จากที่กล่าวมาแสดงได้ว่า เจตคตมิอีงค์ประกอบที่ส าคญั 3 ด้าน คอื ด้านความรู ้
(Cognitive Component) ด้านความรูส้กึ (Affective Component) และด้านพฤตกิรรม (Behavior  
Component) ดงันัน้ สรุปไดว้่า เจตคตทิีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด เช่น เจตคตต่ิอการสอนหรอืเจตคติ
ต่อการท างาน มอีงค์ประกอบ 3 ด้าน คอื ด้านความรู้ ซึ่งบุคคลจะมเีจตคติต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง
ขึน้อยูก่บัความรูห้รอืประสบการณ์ทีเ่คยมมีาก่อนแลว้ก่อใหเ้กดิเป็นความเชื่อว่าสิง่นัน้น่าเชื่อ ดหีรอื 
ไม่ด ีและควรจะมพีฤตกิรรมต่อสิง่นัน้อย่างไร ดา้นความรูส้กึ เป็นความรูส้กึทางอารมณ์ทีม่ต่ีอ
สิง่หนึ่งสิง่ใดว่าชอบ ไมช่อบ พอใจ ไมพ่อใจ ซึง่เป็นแรงกระตุน้ท าใหแ้สดงพฤตกิรรมโต้ตอบต่อ
สิง่นัน้ตามความรูส้กึของตนได ้และดา้นพฤตกิรรม ซึ่งเมื่อบุคคลมคีวามรู ้มคีวามรูส้กึอย่างไร
ต่อสิง่ใด ๆ ทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ บุคคลนัน้ก็มคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมต่อสิง่นัน้ที่
สอดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนเอง 
  พชัรา ทพิยทศัน์ (2559, ออนไลน์) กล่าวว่า เจตคต ิมคีุณลกัษณะทีส่ าคญั ดงันี้ 
  1. เจตคตเิกดิจากประสบการณ์ สิง่เรา้ต่าง ๆ รอบตวับุคคล การอบรมเลีย้งดู การ
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าจะมี
ประสบการณ์ที่เหมือนกันก็เป็นเจตคติที่แตกต่างกันได้ ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 
สตปัิญญา อาย ุเป็นตน้ 
  2. เจตคตเิป็นการเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อสิง่เร้า เป็นการเตรยีม
ความพรอ้มภายในจติใจมากกว่าภายนอกทีส่งัเกตได้ สภาวะความพรอ้มที่จะตอบสนอง มลีกัษณะ 
ทีซ่บัซอ้นของบุคคลว่า ชอบหรอืไมช่อบ ยอมรบัหรอืไม่ยอมรบั และเกีย่วขอ้งกบัอารมณ์ดว้ย 
  3. เจตคตมิทีศิทางของการประเมนิ ทศิทางของการประเมนิคอืลกัษณะความรูส้กึ
หรอือารมณ์ทีเ่กดิขึน้ ถา้เป็นความรูส้กึหรอืประเมนิว่าชอบ พอใจ เหน็ดว้ย กเ็ป็นทศิทางในทาง
ทีด่เีรยีกว่าเป็นทศิทางในทางบวก และถา้ประเมนิออกมาในทางไม่ด ีเช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ กม็ี
ทศิทางในทางลบ เจตคตทิางลบไม่ไดห้มายความว่า ไม่ควรมเีจตคตนิัน้เป็นเพยีงความรูส้กึที่
ไมด่ต่ีอสิง่นัน้ 
  4. เจตคตมิคีวามเข้ม คอื มปีรมิาณมากน้อยของความรูส้กึ ถ้าชอบมากหรอืไม่
เหน็ดว้ยอยา่งมากกแ็สดงว่ามคีวามเขม้สูง ถ้าไม่ชอบเลยหรอืเกลยีดทีสุ่ดกแ็สดงว่ามคีวามเขม้สูง 
ไปอกีทางหนึ่ง 
  5. เจตคติมคีวามคงทน เจตคติเป็นสิ่งที่บุคคลยดึมัน่ถือมัน่ และมสี่วนก าหนด
พฤตกิรรมของคนนัน้ การยดึมัน่ในเจตคตต่ิอสิง่ใด ท าใหก้ารเปลีย่นแปลงเจตคตเิกดิขึน้ไดย้าก 
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  6. เจตคติมทีัง้พฤตกิรรมภายในและพฤตกิรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป็น
สภาวะทางจติใจ ซึง่หากไม่ไดแ้สดงออก กไ็ม่สามารถรูไ้ดว้่าบุคคลนัน้มเีจตคตอิย่างไรในเรื่องนัน้ 
เจตคตเิป็นพฤตกิรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ้น และการกระตุ้นยงัมสีาเหตุอื่น ๆ 
รว่มอยูด่ว้ย 
  7. เจตคตติ้องมสีิง่เรา้จงึมกีารตอบสนองขึน้ ไม่จ าเป็นว่าเจตคตทิีแ่สดงออกจาก
พฤตกิรรมภายในและพฤตกิรรมภายนอกจะต้องตรงกนั เพราะก่อนแสดงออกนัน้กจ็ะปรบัปรุง
ใหเ้หมาะกบัสภาพของสงัคม แลว้จงึแสดงออกเป็นพฤตกิรรมภายนอก 
  เจตคต ิเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการท างานอยา่งยิง่ เนื่องจากถ้าบุคคลมเีจตคตทิีด่ต่ีอ
การปฏบิตัิงานก็จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานให้เกดิผลด ีกล่าวโดยสรุปคอื  ถ้าทราบเจตคต ิ
ของบุคคลว่าเขามเีจตคตต่ิอสิง่ใดไปในทศิทางใด ก็จะสามารถท านายพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ได้ 
ซึง่พฤตกิรรมที่บุคคลแสดงออกมานัน้มกัจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเจตคตทิี่มอียู่ ดงันัน้ 
ครผููส้อนทีอ่ยูใ่นสถานศกึษาจงึควรมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอน ซึง่จะท าใหเ้ขาแสดงพฤตกิรรมการสอน 
แบบบรูณาการไดด้มีปีระสทิธภิาพ  
   ดงัทีเ่ทรนดสิ (Traindis, 1971 : 143 อ้างถงึใน นพดล แสนขวา, 2552 : 23) กล่าวว่า  
การเป็นครทูีด่นีัน้ไมใ่ช่ว่าตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้เีพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัตวัประกอบ
หลายอย่าง เช่น ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และเจตคต ิโดยเฉพาะผูท้ีม่ ีเจตคตทิีด่ต่ีอ
อาชพีท าให้เชื่อว่าเขาต้องท างานได้ดมีคีุณภาพ ครูที่มคีวามรูแ้ต่หากขาดเจตคตต่ิอการสอนแล้ว
ยอ่มจะเป็นครทูีด่ไีมไ่ด ้ทัง้นี้เพราะระดบัความมุง่หมาย ท่าทแีละความตัง้ใจในการท างานขึน้อยู่
กบัเจตคต ิเนื่องจากเจตคตสิามารถเสรมิสรา้งหรอืหกัลา้งแรงขบั(Drive) แรงจงูใจ(Motive) ใน
การปฏิบัติงานของบุคคลได้ เชื่อได้ว่า เจตคติเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคญัที่ช่วยให้ครูประสบ
ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวในการปฏบิตังิาน 
      งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ ดงันี้ 
  พนิดา วราสุนนัท ์(2547 : 120)  ไดศ้กึษาการพฒันาโมเดลเชงิสาเหตุของความสามารถ 
ในการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาของครปูระถมศกึษา พบว่าตวัแปร 
ที่มอีิทธพิลทางตรงต่อความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อม
ศกึษาของครูประถมศึกษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .01 คอื  ปัจจยัด้านผู้สอน ได้แก่  
ความสามารถในการสอนของผู้สอน คุณลกัษณะของผู้สอน และทศันคติต่อรูปแบบการสอน
แบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มของผูส้อน แสดงว่าปัจจยัดา้นผูส้อน เป็นปัจจยัส าคญัทีสุ่ดในการจดั 
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา กล่าวคือ หากครูมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอรปูแบบการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดลอ้มศกึษา จะส่งผลใหค้รมูคีวามสามารถ
ในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาสงูขึน้  
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       สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102, 112, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศึกษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูเขตภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเวน้การ
พฒันาครู อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัที่มคี่าอิทธิพลรวมต่อ
พฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
การสนบัสนุนการท างานของคร ูคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาครู เจตคติต่ออาชีพครู และประสบการณ์ในการสอน 
ตามล าดบั 

       สุวชิา บวัผุด (2550 : 76-77) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความรบัผดิชอบในการท างาน
ของขา้ราชการครูโรงเรยีนจนัทรป์ระดษิฐารามวทิยาคม เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 
พบว่า 1) ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความรบัผดิชอบในการท างานของขา้ราชการครู 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี7 ปัจจยั ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส : โสด (X4) สถานภาพ
สมรส : หมา้ย (X6) บุคลกิภาพ (X10) ทศันคตต่ิอการท างาน (X11) ภาระความรบัผดิชอบต่อ
ครอบครวั (X12) สมัพนัธภาพระหว่างครกูบัผูบ้รหิารโรงเรยีน (X16) และความร่วมมอืในการ
ท างานของเพื่อนร่วมงาน (X17) 2) ปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ความรบัผดิชอบในการท างานของ
ขา้ราชการคร ูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี4 ปัจจยั โดยเรยีงล าดบัจากมากทีสุ่ดไปหา
น้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอการท างาน (X11) บุคลกิภาพ (X10) อายุ (X3) และความร่วมมอืในการ
ท างานของเพื่อนร่วมงาน (X17 ) ปัจจยัทัง้ 4 ปัจจยันี้ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความรบัผดิชอบ
ในการท างานของขา้ราชการครไูดร้อ้ยละ 76.10 
  นิเลาะ แวอุเซง็ (2551 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอน 
ของครใูนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า 1) ผลการ
วเิคราะห์ระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของครูในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ 
เจตคตต่ิอวชิาชพี เจตคตต่ิอวชิาทีส่อน คุณลกัษณะของความเป็นคร ูความสามารถทางวชิาการ 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานและความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน พบว่าอยู่ในระดบัมาก 2) ผลการ 
วิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการสอนของครูในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ การก าหนด
จุดมุ่งหมายและจุดประสงคข์องรายวชิา การก าหนดเนื้อหาวชิา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
การใชส้ื่อและการวดัและการประเมนิผล พบว่าอยู่ในระดบัมาก และ 3) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของความเป็นครู ความสามารถทางวิชาการ แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน และความสมัพนัธ์
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ระหว่างครูกบันักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการสอนของครูโรงเรยีนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ได้รอ้ยละ 70.9 โดยมปัีจจัยด้านความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีนเป็นตวั
พยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด 
       นพดล แสนขวา (2552 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาโมเดลโครงสรา้งเชงิเสน้ความสมัพนัธ ์
ของปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพการสอนของครสูงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณุโลก 
เขต 2 พบว่า 1) คุณภาพการสอนของครอูยู่ในระดบัมาก และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการสอน 
ของคร ูม ี7 ปัจจยั ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการสอน บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาชพีคร ู
เจตคตต่ิอวชิาทีส่อน ความสามารถทางวชิาการ  การใชส้ื่อการเรยีนการสอน และบรรยากาศใน
หอ้งเรยีน 2)โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพการสอนของครู มคีวาม 
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ และ 3)ปัจจยั เชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อคุณภาพการสอน 
ของครู คอื บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาที่สอน ความสามารถทางวชิาการ การใช้สื่อการเรยีน 
การสอน และบรรยากาศในหอ้งเรยีน ส่วนปัจจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อคุณภาพการสอนของคร ู
คอื ประสบการณ์ในการสอนและเจตคตต่ิอวชิาชพีครู 
  ณฐัวด ีวงัสนิธ ์(2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของตวัแปรทีม่ ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของขา้ราชการครูสงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษายโสธร เขต 1 : การวเิคราะห์เส้นทาง พบว่า เจตคตทิี่มต่ีอการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เป็นตวัแปรเหตุที่มอีทิธพิลทางตรงต่อพฤตกิรรม
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  บุญเลีย้ง เป็งทอง (2554 : 78) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการจดัการเรยีน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครผููส้อนโรงเรยีนประถมศกึษาในอ าเภอแก่หางแมว สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจนัทบุร ีเขต 1 พบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นผูใ้ฝ่รู ้ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์ดา้นการได้รบันิเทศ ดา้นแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ด้านเจตคตต่ิอวชิาชพี และดา้น
มนุษยส์มัพนัธ ์มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
       พศันีย ์นันตา, ชุล ีปัญจะผลนิกุล และเพญ็นภา สุขาภริมย ์(2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของคณาจารยค์ณะศลิปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์พบว่า ปัจจยัดา้นความเป็นผูใ้ฝ่รู ้ความสามารถ
ในการคดิวเิคราะห์ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์เจตคตต่ิอวชิาชพี และมนุษยสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และปัจจยัด้านความสามารถในการวเิคราะห์ เจตคตต่ิอวชิาชพี และความเป็นผู้ใฝ่รู ้สามารถ
รว่มกนัพยากรณ์การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัไดร้อ้ยละ 58.5 
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  จากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ
ดงักล่าว สรุปเป็นค านิยามเชงิปฏบิตัิการได้ว่า “เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง 
ความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการสอนแบบบรูณาการทัง้ในเชงิบวกและ
เชงิลบ ซึ่งท าให้ครูพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกบัความรูส้กึของตนเอง 
ประกอบดว้ยเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการในดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม”  
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการครัง้นี้ เป็นแบบวดัเจตคติ
ต่อการสอนแบบบูรณาการ จ านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความรู ้ 2) ความรู้สกึ  และ 3) 
พฤตกิรรม โดยอาศยัแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 
อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ที่
กล่าวถงึ องคป์ระกอบของเจตคตปิระกอบดว้ย 3 ประการ คอื ดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา 
ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์  และดา้นพฤตกิรรม และแบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ
ทีส่รา้งขึน้น้ีบางส่วนปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 186-187) 
  จากความส าคญัของเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจกล่าว 
ได้ว่า เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ น่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ เนื่องจากเมื่อครมูเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนแบบบูรณาการ ท าให้
ด าเนินการสอนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลด ีเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการที่ด ีนอกจากจะ
ส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการที่ดแีลว้ ย่อมส่งผลต่อความพงึพอใจในงานอกี
ทางหนึ่งดว้ย 
 

 2.6 ความพึงพอใจในงาน 
      ความพงึพอใจ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Satisfaction” มผีู้ให้ค าจ ากดัความ

ไวด้งันี้  
      มอรส์ (Morse, 1953 : 27) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นสิง่ใดกต็ามทีส่ามารถลด

ความตงึเครยีดใหน้้อยลง และความตงึเครยีดนี้เป็นผลจากความต้องการของมนุษย ์เมื่อมนุษย์
ตอ้งการมากจะเกดิปฏกิริยิาเรยีกรอ้ง เมือ่ใดความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองความตงึเครยีด 
กจ็ะน้อยลงหรอืหมดไป ท าใหเ้กดิความพงึพอใจขึน้ได ้  

   วอลเลอรส์เตน (Wallerstein, 1971 : 256) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึที่
เกดิขึน้เมือ่ไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมาย เป็นกระบวนการทางจติวทิยาไมส่ามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจน แต่สามารถคาดคะเนไดว้่ามหีรอืไม่ม ีจากการสงัเกตพฤตกิรรมของคนเท่านัน้ การทีจ่ะ 
ท าใหค้นเกดิความพงึพอใจ จะตอ้งศกึษาปัจจยัและองคป์ระกอบทีเ่ป็นสาเหตุแห่งความพงึพอใจนัน้ 

     กู๊ด (Good, 1973 : 320) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นระดบัความรูส้กึพอใจ ซึง่เป็นผล 
จากความสนใจและทศันคตทิีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ การศกึษาความพงึพอใจจะต้องศกึษา
ปัจจยัและองคป์ระกอบทีเ่ป็นตน้เหตุแห่งความพงึพอใจนัน้    
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      หลุย จ าปาเทศ (2533 : 8) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความตอ้งการไดบ้รรลุเป้าหมาย 
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกมากจ็ะมคีวามสุข สงัเกตไดจ้ากสายตา ค าพูด การแสดงออก ความพงึพอใจ 
จะลดความเครยีดทีม่อียู่ แต่ถ้าเมื่อใดความพงึพอใจนัน้ไม่สามารถบรรลุได้ ความพงึพอใจทีม่อียู ่
กไ็ม่มกีารลดเวลาที่นานออกไป อาจท าใหค้วามเครยีดนัน้ยิง่เพิม่ขึน้ได้เสมอหรอืเรยีกว่าอารมณ์ 
สะสม ในทางตรงกนัขา้มในหลาย ๆ คนทีม่คีวามต้องการ วุฒภิาวะจะเป็นตวัช่วยลดความเครยีดได้
เช่นกนั ทัง้ ๆ  ทีเ่วลาผ่านไปจะเหน็ไดว้่า เมือ่คนบรรลุความตอ้งการแลว้ ความพงึพอใจ กจ็ะเกดิขึน้แต่
มไิดห้มายความว่าเขาจะพอใจตลอดไป เมือ่เวลาผ่านไปสกัระยะหนึ่ง ความพงึพอใจ กจ็ะลดลงหรอื
หมดความหมายไปในทีสุ่ด 

     ธานินทร ์ศลิป์จารุ (2552 : 449) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รบัสิ่งที่ต้องการ หรือบรรลุ
จุดหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดหมายนัน้ไม่ได้รบัการตอบสนอง หรอือาจหมายถงึความรูส้กึดงักล่าวที่ดขีองบุคคลทีไ่ด้รบั
การตอบสนอง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการและคาดหวัง ความพึงพอใจเป็น
ความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งระดบัความพงึพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนั อาจจะ
เนื่องจากพืน้ฐานการศกึษาทางดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม   
  บุญชู ศรเีวยีงยา (2553 : 89) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีด่ ีหรอืทศันคต ิ
ในทางทีด่ขีองบุคคล ซึง่มกัเกดิจากไดร้บัการตอบสนองตามทีต่นเองต้องการกจ็ะเกดิความรูส้กึ
ทีด่ใีนสิง่นัน้ ตรงกนัขา้มหากความต้องการทีต่นเองไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความไม่พงึพอใจก็
จะเกดิขึน้  

      จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึนึกคดิ ทศันคต ิ
หรอืเจตคตขิองบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เป็นความรูส้กึที่เกดิจากการได้รบัการตอบสนองต่อ
ความต้องการของตนเองอย่างดี หรอืบรรลุจุดหมายในระดบัหนึ่ง ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลง 
หรอืไม่เกดิขึน้หากความต้องการหรอืจุดหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง  ดงันัน้ การทีผู่เ้รยีนมี
ภาวะของสภาพจติใจที่มคีวามสุขในการเรยีนรู้ หรอืมคีวามพงึพอใจในการเรยีนรู้จงึเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึง ทีส่ าคญัในการน าไปสู่การเรยีนรูท้ีด่แีละมปีระสทิธภิาพ  

      ความพงึพอใจในงานเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้บุคคลมคีวามรู้สกึที่ดต่ีองานที่ท า 
ความรู้สกึที่ดนีี้จะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลมคีวามตัง้ใจ กระตือรอืร้น มุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิงาน
อยา่งเตม็ความสามารถ ส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ มผีู ้
ใหค้ าจ ากดัความไวด้งันี้  
  บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537 : 158) กล่าวว่า  ความพงึพอใจในงานเป็นเจตคตใิน
ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท าซึ่งเป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างาน มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ ความพงึพอใจในงานจงึมผีลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์าร
เป็นอยา่งมากทีจ่ะสรา้งสรรคค์วามเจรญิก้าวหน้าและน าความส าเรจ็ตามเป้าหมายมาสู่องคก์าร 
  ชรชั  ปานสุวรรณ (2540 : 20) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงานเป็นความรูส้กึโดยรวม 
ของบุคคลที่มต่ีองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกดิจากการปฏบิตังิานได้ผลเป็นที่น่า
พงึพอใจท าใหเ้กดิความรูส้กึกระตอืรอืรน้ มขีวญั ก าลงัใจ มทีศันคตทิีด่มีคีวามมุ่งมัน่ปฏบิตังิาน
นัน้ ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็อยา่งมปีระสทิธผิล 
  กรนีเบริก์และบารอน (Greenberg and Baron, 2000 : 181) กล่าวว่า ความพงึพอใจ 
ในงาน เป็นปฏกิริยิาตอบสนองดา้นอารมณ์ในเชงิประเมนิต่องาน ลกัษณะความพงึพอใจในงาน 
บุคคลอาจมคีวามพงึพอใจในงานแต่ละด้าน ซึ่งอาจสอดคล้องหรอืต่างกนัก็ได้ บุคคลอาจมี
ความพงึพอใจค่าตอบแทนทีไ่ดจ้ากการท างาน แต่ไมพ่งึพอใจต่อหวัหน้างานหรอืเพื่อนร่วมงาน 
สภาวะความพงึพอใจในงานของบุคคลมลีกัษณะค่อนขา้งคงทีต่ามประสบการณ์ในการท างาน 
และความคาดหวงัของบุคคล   
  ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 122) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็น
ความรู้สกึรวมของบุคคลที่มต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบตัิงานและได้รบัผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน มขีวญัและก าลงัใจ สิง่เหล่านี้มผีลต่อประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการท างาน รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
  มยุเรศ  ฮาดวเิศษ (2544 : 25-26) กล่าวถงึองคป์ระกอบทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความ
พงึพอใจในการท างานม ี9 องคป์ระกอบ  ดงันี้ 
  1. งาน เป็นองคป์ระกอบแรกทีท่ าใหค้นเกดิความพงึพอใจหรอืไมพ่อใจ หมายความว่า 
บุคคลนัน้ชอบงานหรือไม่ ถ้าชอบและมีความสนใจอยู่ด้วยก็จะมีความพอใจในงานสูง 
นอกจากนี้ลกัษณะงาน ท าให้อยากท างานมากขึ้น รวมทัง้ระดบัความยากง่ายของงานต้องมี
ความเหมาะสมกบัผูท้ีท่ างานดว้ย ไม่ใช่ยากหรอืง่ายเกนิไป จ านวนงานกต็้องพอดกีบัเวลาและ
ความสามารถของบุคคล และถ้างานนัน้ส่งเสรมิให้ผู้ท ามโีอกาสประสบความส าเรจ็สามารถ
ควบคุมกระบวนการและสถติกิารท างานของตนไดก้จ็ะท าใหเ้กดิความอยากท างานเพิม่มากขึน้ 
  2. ค่าตอบแทน เป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามส าคญัอกีประการหนึ่ง เพราะค่าตอบแทน 
เป็นสิง่หนึ่งทีผู่ป้ฏบิตังิานจะสามารถน าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบ าบดัความต้องการของตนได ้
อตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกจ็ะท าใหผู้ป้ฏบิตัเิกดิความพงึพอใจได้ 
  3. ความก้าวหน้าในการท างาน  โอกาสในการเลื่อนขัน้ หรอืเลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ 
ความยุตธิรรมและหลกัในการพจิารณาเลื่อนต าแหน่งมผีลต่อความพงึพอใจในการท างานของ
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ผูป้ฏบิตังิานมาก เพราะในการท างานทุกคนมกัมคีวามคาดหวงัว่าอาจได้รบัการพจิารณาจาก
ผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ 
  4. การไดร้บัการยอมรบันบัถอื การยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนรว่มงาน 
ก็เป็นองค์ประกอบส าคญัอกีประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลเกดิความพงึพอใจในการท างาน เช่น 
การได้รบัการยกย่องและประกาศเกียรตคิุณเมื่อบุคคลท างานส าเรจ็ ควรให้การสนับสนุนให้
บุคคลไดแ้สดงความสามารถและท าใหส้ าเรจ็ดว้ยด ี
  5. ผลประโยชน์เกือ้กูล บ าเหน็จบ านาญตอบแทน การใหส้วสัดกิารรกัษาพยาบาล 
การให้มวีนัหยุดงานและได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาพกัร้อน เป็นสิง่ที่บุคคลคาดหวงัว่าจะได้รบั 
จากการท างานและเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในงานได้ 
  6. สภาพการท างาน ชัว่โมงการท างาน ช่วงเวลาพกั เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการท างาน 
อุณหภูม ิอากาศถ่ายเท ท าเลที่ตัง้ และการจดัสภาพในห้องท างาน มสี่วนท าให้ผู้ปฏบิตังิาน  
เกดิความรูส้กึอยากท างาน เป็นผลใหเ้กดิความพงึพอใจในงานได้ 
  7. หวัหน้าหรอืผู้บงัคบับญัชา รูปแบบการนิเทศงาน การใช้เทคนิคในการนิเทศงาน 
ของผูบ้งัคบับญัชา ความมมีนุษยส์มัพนัธ์ของผู้บงัคบับญัชา และทกัษะในการบรหิารงานของ
ผูบ้งัคบับญัชาจะมผีลท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกดิความพงึพอใจ หรอืไมพ่งึพอใจได ้
  8. ผูร้ว่มงาน ผูร้ว่มงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ การใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
การมไีมตรอีนัดต่ีอกนัจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจอยากทีจ่ะท างานได้ 
  9. องคก์ารและการจดัการ นโยบายและการจดัการ หรอืการบรหิารภายในองคก์าร 
เป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหนึ่ง การทีอ่งคก์ารวางนโยบายทีแ่น่นอนเกีย่วกบัการจา่ยค่าตอบแทน 
และสวสัดกิารต่าง ๆ หรอืเกณฑใ์นการพจิารณาความดคีวามชอบกเ็ป็นส่วนหนึ่งทีผู่ป้ฏบิตังิาน
น ามาคดิตดัสนิใจและท าใหเ้กดิความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจ 
  กลิเมอร ์(Gilmer, 1971: 280-283) สรุปองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงาน
ไว ้10 ประการ ดงันี้ 
  1. ลกัษณะของงานทีท่ า (Intrinsic Aspects of the Job) องคป์ระกอบนี้สมัพนัธ์
กบัความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตั ิหากไดท้ างานตามทีเ่ขาถนัดกจ็ะเกดิความพอใจ 
  2. การนิเทศงาน (Supervision) มสี่วนส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ท้ างานมคีวามรูส้กึพอใจ
หรอืไมพ่อใจต่องานได ้และการนิเทศงานทีไ่ม่ดอีาจเป็นสาเหตุอนัดบัหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิการขาดงาน
และลาออกจากงานได ้ในเรือ่งนี้เขาพบว่า ผูห้ญงิมคีวามรูส้กึต่อองคป์ระกอบนี้มากกว่าผูช้าย 
  3. ความมัน่คงในงาน (Security) ความมัน่คงในการท างาน การไดท้ างานตามหน้าที ่
อยา่งเตม็ความสามารถ การไดร้บัความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา คนทีม่คีวามรูน้้อยหรอืขาด 
ความรูย้อ่มเหน็ว่าความมัน่คงในงานมคีวามส าคญัส าหรบัเขามาก แต่คนทีม่คีวามรูส้งูจะรูส้กึว่า
ไมม่คีวามส าคญัมากนกั และในคนทีม่อีายมุากขึน้จะมคีวามตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัสงูขึน้ 
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  4. เพื่อนร่วมงานและการด าเนินงานภายใน (Company and Management) เป็น 
ความพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน ชื่อเสยีงและการด าเนินงานภายในของสถาบนั ผูท้ีม่อีายุมากจะมี
ความตอ้งการเกีย่วกบัเรือ่งนี้สงูกว่าผูท้ี่มอีายนุ้อย 
  5. สภาพการท างาน (Working Condition)  ไดแ้ก่ แสง เสยีง อากาศ  หอ้งอาหาร 
ห้องน ้ า ชัว่โมงการท างาน มงีานวิจยัหลายเรื่องที่แสดงว่าสภาพการท างานมคีวามส าคัญ
ส าหรบัผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ส่วนชัว่โมงการท างานมคีวามส าคญัต่อผูช้ายมากกว่าลกัษณะอื่น ๆ 
ของสภาพการท างาน และในระหว่างผูห้ญงิดว้ยกนั โดยเฉพาะผูท้ีแ่ต่งงานแลว้จะเหน็ว่าชัว่โมง
การท างานมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก 
  6. ค่าจา้ง (Wages)  มกัจะก่อใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจมากกว่าความพงึพอใจ ผูช้าย 
จะเหน็ค่าจา้งเป็นสิง่ส าคญัมากกว่าผูห้ญงิ และผูท้ีป่ฏบิตังิานในโรงงานจะเหน็ว่า ค่าจา้งมคีวาม 
ส าคญัส าหรบัเขามากกว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในส านกังาน หรอืหน่วยงานรฐับาล 
  7. ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) เช่น การไดเ้ลื่อนต าแหน่งสูงขึน้ 
การไดร้บัสิง่ตอบแทนจากความสามารถในการท างาน จากงานวจิยัหลายเรื่องสรุปว่า การไม่มี
โอกาสก้าวหน้าในการท างานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมคีวามต้องการเรื่องนี้
สูงกว่าผูห้ญงิ และเมือ่มอีายมุากขึน้ความตอ้งการเกีย่วกบัเรือ่งนี้จะลดลง 
  8. ลกัษณะทางสงัคม (Social Aspect of the Job) เกี่ยวขอ้งกบัความต้องการซึง่เป็น 
ส่วนหนึ่งของสงัคม หรอืการให้สงัคมยอมรบัตน ก่อใหเ้กดิทัง้ความพงึพอใจและความไม่พอใจ 
ถา้งานใดปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุขกจ็ะเกดิความพงึพอใจในงานนัน้ องคป์ระกอบนี้ 
มคีวามสมัพนัธก์บัอายแุละระดบังาน ผูห้ญงิจะเหน็ว่าองคป์ระกอบนี้ส าคญักว่าผูช้าย 
  9. การตดิต่อสื่อสาร (Communication) ไดแ้ก่ การรบั-ส่งขอ้สนเทศ ค าสัง่ การท า
รายงาน การตดิต่อทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน  องคป์ระกอบนี้มคีวามส าคญัมากส าหรบั
ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงู 
  10. ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการท างาน (Benefits) ไดแ้ก่ เงนิบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออก 
จากงาน การบรหิารและการรกัษาพยาบาล สวสัดกิาร อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั วนัหยดุพกัผ่อนต่าง ๆ  
  จากค าจ ากดัความดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ความพงึพอใจในงานมคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัความรูส้กึในทางทีด่ขีองบุคคลทีม่ต่ีองานทีท่ า เป็นความสุขทีเ่กดิจากการท างานแลว้เกดิผล
เป็นที่น่าพึงพอใจและความพึงพอใจนัน้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลกัษณะงานที่ท า 
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการท างาน การได้รบัการยอมรบันับถือ ผลประโยชน์เกื้อกูล 
ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดงันัน้สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรูส้กึ
โดยรวมของบุคคลทีม่ต่ีองานทีท่ าในทางบวก โดยมผีลมาจากองคป์ระกอบหลายดา้นทีเ่ป็นแรง
กระตุ้นให้บุคคลมคีวามกระตือรอืร้น มขีวญัก าลงัใจ มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตัิงานให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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  แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจในงานมอียู่หลายทฤษฎีด้วยกนั แต่ที่
นิยมน ามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องความพงึพอใจในงานม ี2 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี
ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) และทฤษฎสีอง
ปัจจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg’s Two Factors Theory) ดงันี้ 
  ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 
ศกึษาแรงจงูใจโดยมคีวามเชื่อเป็นหลกัการเบือ้งตน้ 3 ประการ (Maslow, 1970 : 69) ดงันี้  
  1. มนุษยท์ุกคนมคีวามตอ้งการ และความตอ้งการนี้จะมอียูใ่นตวัมนุษยต์ลอดไป 
ไมม่ทีีส่ ิน้สุด เมือ่มนุษยส์มใจในความตอ้งการอย่างหนึ่งแลว้ กย็งัมคีวามตอ้งการต่อไป 
  2. อทิธพิลใด ๆ จะมต่ีอมนุษย ์ต่อเมือ่มนุษยก์ าลงัอยูใ่นความตอ้งการล าดบันัน้ ๆ 
เท่านัน้ หากความตอ้งการในล าดบันัน้ไดร้บัการตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจ 
  3. ความตอ้งการของมนุษยจ์ะมลี าดบัขัน้จากต ่าไปหาสงู เมือ่ความตอ้งการขัน้ต ่า 
ไดร้บัการตอบสนองจนเป็นทีพ่อใจแลว้ ความตอ้งการล าดบัสงูขึน้ไปกจ็ะตามมา 
  นอกจากนี้ Maslow ไดอ้ธบิายเรื่องความต้องการซึง่มคีวามส าคญัต่อมนุษยม์ากทีสุ่ด 
ซึง่ก าหนดไวเ้ป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
  1. ความต้องการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้
พืน้ฐานของมนุษย ์และเป็นสิง่จ าเป็นทีสุ่ดส าหรบัการด ารงชวีติ ร่างกายจะต้องไดร้บัการตอบสนอง 
ภายในระยะเวลาสม ่าเสมอ ถ้าร่างกายอยู่ไม่ไดแ้ล้วชวีติกด็ ารงอยู่ไม่ได ้ได้แก่ อาหาร อากาศ 
น ้าดื่ม เครือ่งนุ่มห่ม ยารกัษาโรค  ทีอ่ยูอ่าศยั ความตอ้งการพกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ 
  2. ความต้องการความปลอดภยั (Safely Needs) เมื่อความต้องการทางร่างกายไดร้บั 
การตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความปลอดภยักจ็ะเขา้มามบีทบาทในพฤตกิรรมของมนุษย์ มคีวาม 
ปรารถนาทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองจากภยัอนัตราย เช่น อุบตัเิหตุ อาชญากรรม การปลดออก ไล่ออก 
  3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social or Belonging) เมื่อความต้องการ 2 ประการแรก 
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ ก็จะมคีวามต้องการในระดบัสูงขึน้ ความต้องการทางสงัคม หมายถงึ 
ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งทางสงัคม และได้รบัการยอมรบัความรกัจากเพื่อนร่วมงาน 
องคก์รตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรดว้ยการใหบุ้คลากรแสดงความคดิเหน็ ความคดิทีไ่ดร้บั 
การยอมรบัควรจะมกีารยกยอ่งชมเชย 
  4. ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องในสงัคม (Esteem or Egoistic Needs) 
ความตอ้งการอยากเด่นในสงัคม รวมถงึความเชื่อมัน่ในตนเอง ความส าเรจ็ ความรู ้ความสามารถ 
และรวมถงึความตอ้งการทีจ่ะมฐีานะเด่นเป็นทีย่อมรบันับถอืของคนทัง้หลาย 
  5. ความต้องการทีจ่ะไดร้บัความส าเรจ็ตามความนึกคดิ (Self Realization or Self 
Actualization) เป็นความต้องการขัน้สูงสุด เป็นความต้องการพเิศษ ซึ่งคนธรรมดาส่วนมาก 
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นึกอยากจะเป็น นึกอยากจะไดแ้ต่ไม่สามารถเสาะหาได ้การทีบุ่คคลใดบรรลุถงึความต้องการ
ในขัน้น้ีกไ็ดร้บัการยกยอ่งเป็นบุคคลพเิศษไป 
  จากทฤษฏคีวามตอ้งการตามล าดบัขัน้ของมาสโล (Maslow) สรุปไดว้่า มนุษยท์ุกคน 
มีความต้องการเป็นล าดับขัน้ ตัง้แต่ต ่ าไปสู่ข ัน้สูง เมื่อความต้องการล าดับแรกได้รบัการ
ตอบสนองจนเกดิความพอใจแลว้ ความต้องการขัน้ต่อไปกจ็ะเกดิขึน้อกี และเมื่อมนุษยม์คีวาม
สมใจในความตอ้งการนัน้แลว้ กจ็ะยงัคงมคีวามตอ้งการอยา่งอื่นต่อไปอกีไมม่ทีีส่ ิน้สุด 
  ทฤษฎสีองปัจจยัของเฮอรส์เบอรก์ (Herzberg’s Two-Factors Theory) 
  เฮอรส์เบอรก์, มวัเซอร ์และซนิเดอรแ์มน (Herzberg, Mausner and Snyderman, 
1959 : 2,29,91) ไดร้่วมกนัท าวจิยัโดยวธิสีมัภาษณ์วศิวกรและนักบญัช ีจ านวน 200 คน จาก
บรษิทัต่าง ๆ ในเมอืงพทิสเบริก์ มลรฐัเพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อหาค าตอบว่า 
ประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านัน้เกิดความรูส้กึที่ดหีรอืไม่ด ีเมื่อได้
ค าตอบแลว้ เฮริซ์เบริก์และคณะไดน้ ามาวเิคราะหแ์ละจดัเรยีงล าดบัโดยแบ่งเป็นสองปัจจยั คอื 
ปัจจยัจงูใจ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท าให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน และปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัที่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความไมพ่งึพอใจในการท างาน 
  ปัจจยัจงูใจ (Motivator Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) ซึง่เฮอรซ์เบริก์
และคณะ ไดอ้ธบิายมรีายละเอยีด (Herzberg, Mausner and Snyderman, 1959 : 113-115) ดงันี้ 
  ปัจจยัจงูใจ (Motivator Factors) ม ี6 ประการ ดงันี้  
  1. ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement)  หมายถงึ  การทีบุ่คคลท างานตาม
ความสามารถแห่งสตปัิญญาไดอ้ยา่งอสิระ จนไดร้บัความส าเรจ็เป็นอย่างด ีเกดิความรูส้กึภมูใิจ
และปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็แห่งงานนัน้ 
  2. การยอมรบันบัถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา 
จากเพื่อน จากผูม้าขอรบัค าปรกึษา หรอืจากบุคคลในองคก์ร ในรปูแบบของการยกย่องชมเชย 
แสดงความยนิด ีการใหก้ าลงัใจ หรอืการยอมรบัในความสามารถ 
  3. ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถงึ งานทีน่่าสนใจ ทา้ทาย ตอ้งอาศยัความคดิ 
รเิริม่สรา้งสรรค ์หรอืเป็นงานทีส่ามารถท าไดโ้ดยล าพงัเพยีงผูเ้ดยีว 
  4. ความรบัผดิชอบ (Responsibility)  หมายถงึ ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบงานและมอี านาจในการรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
  5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถงึ ผลหรอืการมองเหน็การเปลีย่นแปลง 
ในสถานภาพของบุคคลในสถานทีท่ างาน เช่น การไดร้บัการเลื่อนต าแหน่งและการมโีอกาสได้
ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ 
  6. โอกาสทีจ่ะไดร้บัความเจรญิรุง่เรอืง (Possibility of Growth) หมายถงึ โอกาสที่
จะไดร้บัการแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งและประสบกบัความส าเรจ็ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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  ปัจจยัค ้าจนุ (Hygiene Factors) ม ี10 ประการ ดงันี้ 
  1. นโยบายและการบรหิารงาน (Company Policy and Administration) หมายถงึ 
การจดัการ การบรหิารงานขององคก์รซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รนัน้ 
  2. การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถงึ ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน ความยตุธิรรมในการบรหิาร 
  3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถงึ 
การตดิต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถท างาน
รว่มกนั และเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
  4. สภาพการปฏบิตังิาน (Working Conditions) หมายถงึ สภาพทางกายภาพของงาน  
แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมถึงลกัษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอื
เครือ่งมอืต่าง ๆ 
  5. เงนิเดอืน (Salary)  หมายถงึ รายได ้ค่าจา้งประจ าเดอืนที่เป็นธรรมซึ่งบุคคล
ได้รบัอนัเป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลนัน้ หากบุคคลได้รบัเงนิเดอืนที่เป็นธรรม  
จะส่งผลต่อการเพิม่ผลผลติ มคีวามพงึพอใจในงานทีท่ าและมผีลต่อความภกัดกีบับรษิทั 
  6. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถงึ 
การตดิต่อระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานที่แสดงถงึความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถท างาน
รว่มกนัและเขา้ใจซึง่กนัและกนั 
  7. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ีหรอืไมด่ใีนชวีติ
ส่วนตวั ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการท างาน 
  8. ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Subordinates) 
หมายถงึ การทีบุ่คคลต่างระดบัสามารถท างานรว่มกนั มคีวามเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั 
  9. สถานภาพของอาชพี (Status)  หมายถงึ  อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบันับถอืของ
สงัคม มเีกยีรตแิละมศีกัดิศ์ร ี
  10. ความมัน่คงปลอดภยัในการปฏบิตังิาน (Job Security)  หมายถงึ ความรูส้กึ
ของบุคลากรทีม่ต่ีอความมัน่คงในงาน ความยัง่ยนืในอาชพีหรอืความมัน่คงขององคก์ร 
  จากแนวคิดทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์กและคณะ สรุปได้ว่า ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการท างานโดยตรง ซึง่จะท าใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน ปัจจยัจงูใจจะสรา้งความ
พงึพอใจใหบุ้คคลในองคก์รปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย ความส าเรจ็ในการท างาน 
การยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้า และโอกาสทีจ่ะไดร้บัความรุง่เรอืง 
ส่วนปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมการท างานที่ก าหนดไว้ เพื่อป้องกนั
ไม่ให้บุคคลเกดิความไม่พอใจในการปฏบิตัิงาน ได้แก่ นโยบายและการบรหิารงาน การปกครอง
บงัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการปฏบิตังิาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บั
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เพื่อนร่วมงาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา  สถานภาพของอาชพี  
และความมัน่คงปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 
  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในงาน ดงันี้ 
       สุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102, 112, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม 
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศกึษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั
ของครเูขตภาคใตต้อนบน ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการท างานของคร ู
เจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั
ของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเว้นการพฒันาครู อยู่ใน
ระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัทีม่คี่าอทิธพิลรวมต่อพฤตกิรรมการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอน ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั การพฒันาคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูและประสบการณ์ในการสอน ตามล าดบั 
  อรพนิ เทพจอมใจ (2553 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความพงึพอใจทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิาน
ของครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทุรกนัดาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงรายเขต 2 พบว่า 
ความพงึพอใจที่ส่งผลต่อการปฏบิตัิงานด้านปัจจยัจูงใจที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ความรกัในงาน 
รองลงมา คอื ดา้นความส าเรจ็ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้น
ความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง ส่วนดา้นปัจจยัค ้าจุนทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นนโยบายและการบรหิาร  ดา้นต าแหน่งหน้าที ่ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการนิเทศ ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความสมัพนัธก์บันักเรยีน ดา้น
ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร ดา้นฐานะทางสงัคม    
  เยน็ตะวนั แสงวเิศษ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบว่า ในภาพรวม 
มแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นทัง้ 10 ดา้น พบว่า ทุกดา้นมแีรงจงูใจ
อยู่ในระดบัมาก เรยีงตามล าดบัดงันี้ คอื ดา้นความรบัผดิชอบ ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 
กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านเงนิเดอืนสวสัดกิารและเงนิรางวลั ผลการเปรยีบเทยีบ
แรงจงูใจในการท างานของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สงักดั อาชวีศกึษาจงัหวดั 
สุราษฎรธ์านี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ และภูมลิ าเนาเดมิทีแ่ตกต่างกนัมแีรงจงูใจ 
ในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั ส่วนอาย ุต าแหน่ง ระดบัการศกึษา อายุราชการ และเงนิเดอืน
ทีแ่ตกต่าง มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  พรศลิป์ ศรเีรอืงไร (2553 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของครู
โรงเรยีนประถม ศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 1) ดา้นความ 
ส าเรจ็ในการท างาน มปัีจจยัในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก 2) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 
พบว่า มปัีจจยัในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ด้านความรบัผดิชอบ พบว่า มปัีจจยัใน
การปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลาง 4) ดา้นความก้าวหน้า พบว่า มปัีจจยัในการปฏบิตังิานอยู่
ในระดบัปานกลาง 
  จนัทรแ์รม  พุทธนุกูล (2554 : บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากรวทิยาลยัการอาชพีสระบุร ีจงัหวดัสระบุรี พบว่า บุคลากรมรีะดบั
ความพงึพอใจปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานโดยภาพรวม ปัจจยัจูงใจและ
ปัจจยัค ้าจุนอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
รบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้นความก้าวหน้า
ในต าแหน่งงาน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้นและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ที่แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ส่วนประเภทบุคลากรที่
แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  สุภทัรา ภมร (2554 : ก-ข)  ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนภาษา 
องักฤษของครูช่วงชัน้ที่ 1-2 ในโรงเรยีน สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาสมุทรสงคราม พบว่า 
1) ปัจจยัทีส่มัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพการสอนภาษาองักฤษของคร ูอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.01 เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การใชส้ื่อการสอนของคร ูแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิาน เจตคตขิองครูต่อนักเรยีน บุคลกิภาพของครู และสมัพนัธภาพระหว่างครูกบันักเรยีน 
ส่วนภาระงานอื่นของครมูคีวามสนัพนัธท์างบวกกบัประสทิธภิาพการสอนภาษาองักฤษ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) ปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพการสอนภาษาองักฤษ
ของคร ูไดแ้ก่ การใชส้ื่อการสอนของคร ูเจตคตขิองครตู่อนักเรยีน และแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
สามารถอธบิายความแปรปรวนของประสทิธภิาพการสอนภาษาองักฤษไดร้อ้ยละ 54.70 
       ธดิารตัน์  โสภา (2556 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อสมรรถนะการปฏบิตังิาน 
ของครูปฏบิตัิการสอนตามการรบัรู้ของครูวทิยาลยัเทคโนโลยวีศิวกรรมบรหิารธุรกิจ พบว่า   
ปัจจยัด้านแรงจูงใจการปฏบิตัิงานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน 
ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ และด้านบทบาท/ปฏิสัมพันธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นความรว่มมอืและการยอมรบันบัถอื อยูใ่นระดบัมาก 
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      จากแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในงานดงักล่าว สรุป
เป็นค านิยามเชงิปฏบิตักิารไดว้่า “ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ความรูส้กึโดยรวมของครทูีม่ ี
ต่อการท างานในเชงิบวกเป็นความสุขทีเ่กดิจากการท างานและการไดร้บัผลตอบแทนตามความ
ตอ้งการ ทัง้ทางร่างกายและจติใจของคร ูจนท าใหเ้กดิเจตคตทิีด่ต่ีอการท างาน ในดา้นลกัษณะ
ของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้าในการท างาน ดา้นการ 
ไดร้บัการยอมรบันับถอื และดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน” 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัความพงึพอใจในงานครัง้นี้ เป็นแบบวดัความพงึพอใจในงาน 
จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ 2) ด้านความรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตังิาน 3) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 4) ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และ 5) ด้าน
ความสมัพนัธ ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน โดยอาศยัแนวคดิทฤษฎสีองปัจจยั (Herzberg’s 
Two-Factors Theory) ทีก่ล่าวถงึ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน (Herzberg, Mausner and Snyderman, 
1959 : 113-115) แนวคดิองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงานของกลิเมอร ์(Gilmer, 
1971: 280-283) และมยุเรศ  ฮาดวเิศษ (2544 : 25-26) แบบวดัความพงึพอใจในงานทีส่รา้งขึน้นี้
บางส่วนปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 188-189) 
  จากความส าคญัของความพงึพอใจในงานและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า 
ความพงึพอใจในงาน น่าจะเป็นปัจจยัหนึ่งที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน
แบบบรูณาการ  เนื่องดว้ยเมือ่บุคคลมคีวามรูส้กึในทางบวกต่อการท างาน กจ็ะท าใหม้คีวามสุขไปกบั 
การท างาน มคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ มกี าลงัใจอนัจะส่งผลใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งจะเหน็ไดว้่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ส าหรับพฤติกรรมการสอนหรือประสิทธิภาพการสอนของครูนัน้ มีความสอดคล้องและ
คล้ายคลงึกนั ประกอบดว้ย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการท างานของครู เจตคติ
ต่ออาชพีครู การพฒันาครู คุณลกัษณะด้านวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอน ความพงึพอใจในงาน 
ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน ความสามารถทางวชิาการ แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน การ
นิเทศภายใน การจดับรรยากาศในการเรยีนรู้ มนุษยส์มัพนัธข์องคร ูบุคลกิภาพของคร ูเจตคติ
ของครูต่อนักเรียน ความสามารถทางวิชาการ การใช้สื่อการสอนของครู ความเป็นผู้ใฝ่รู ้
ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การน านโยบายสู่การปฏบิตั ิเป็นต้น ส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 
ได้ท าการคดัเลือกตัวแปรที่มผีู้ศึกษาไว้หลายท่านโดยใช้เกณฑ์ในการสงัเคราะห์ตัวแปรซึ่ง
ทัว่ไปก าหนดเกณฑท์ี่มผีู้ศกึษาเกี่ยวกบัตวัแปรนัน้อย่างน้อย 3 คน/กลุ่ม/แนวคดิขึน้ไป (พชัร ี
จนัทรเ์พง็, 2553 : 30) จงึไดค้ดัเลอืกน ามาเป็นตวัแปรในการวจิยัครัง้นี้ การสงัเคราะห์แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรปัจจยัการสนับสนุนการท างานของครู ปัจจยัเจตคติ
ต่ออาชพีคร ูปัจจยัการพฒันาครู ปัจจยัคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนแบบ
บรูณาการ และปัจจยัความพงึพอใจในงาน ดงัตารางที ่2-7 หน้า 129-134 
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ตารางท่ี 2 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
     การสนบัสนุนการท างานของคร ู
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 5 
Russell et al. 1987      
Tickle 1994      
Shann 1998      
Tatar 1998      
Scribner 1999      
Benbasat and Lim 2000      
Borko et al. 2000      
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2545      
กระทรวงศกึษาธกิาร 2545      
นฤพนธ ์ วลัลภวสิุทธิ ์ 2548      
สุรยิงค ์ชวนขยนั 2548      
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550      
เขม็ทอง ศริมิาแสง 2555      
สุภคั ยมพุก 2557      
ประภารตัน์  ธติศุิภกุล 2559      

รวม  14 13 12 11 10 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  ขอ้มลูขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา 
ตวัแปร 2  การสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้
ตวัแปร 3  การสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา 
ตวัแปร 4  ความสามคัคขีองหมูค่ณะ 
ตวัแปร 5  ความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
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ตารางท่ี 3 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
     เจตคตต่ิออาชพีคร ู
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 
Rosenberg and Hovland 1960    
Fishbien and Ajzen 1975    
Oskamp 1977    
Ladipo 1985    
Feldman 2001    
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2543    
สมบรูณ์ สุรยิวงศ ์ สมจติรา เรอืงศร ีและเพญ็ศร ี เศรษฐวงศ์ 2543    
สริอิร วชิชาวุธ 2544    
บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ 2547    
เกษม บุตรด ี 2548    
นิธวิฒัน์  อนิทสทิธิ ์ 2550    
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550    
ณชิากร พยงุแสนกุล 2551    
นพดล แสนขวา 2552    
สมเกยีต ิทานอก 2552    
สมจติรา เรอืงศร ี 2554    
ระพนิทร ์ โพธิศ์ร ี 2555    
พศันีย ์นนัตา ชุล ีปัญจะผลนิกุล และเพญ็นภา สุขาภริมย์ 2556    

รวม  18 18 18 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  ความรู ้
ตวัแปร 2  ความรูส้กึ 
ตวัแปร 3  พฤตกิรรม 
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ตารางท่ี 4 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
              การพฒันาคร ู   
  

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 5 
Dalin 1993      
Calderhead and Shorrock 1997      
Scribner 1999      
Beerens 2000      
วนิ เชือ้โพธิห์กั 2537      
สมาน รงัสโิยกฤษฎ ์ 2541      
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2545      
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 2546      
พนสั หนันาคนิทร ์ 2548      
ส านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 2550      
ยนต ์ชุ่มจติ 2550      
ใจนวล พรหมมณ ี 2550      
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550      
นิตยา กณัณกิาภรณ์ 2553      
วนิยั แต่งแกว้ 2553      
เขม็เพชร  ประดบัศร ี 2554      
พรพพิฒัน์  ซื่อสตัย ์ 2555      
วรีะพนัธ ์มาทมลู 2558      
พรทพิย ์เอีย่มประเสรฐิ   2558      

รวม  14 19 17 14 13 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา 
ตวัแปร 2  การส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ี
ตวัแปร 3  การส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้งนวตักรรม การท าวจิยัในชัน้เรยีน 
ตวัแปร 4  การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร 
ตวัแปร 5  การจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู 
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ตารางท่ี 5 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
     คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี    
  

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 
Gutek 1988     
White 1989     
Parkay and Stanford 1992     
McInerney and McInerney 1998     
Triska 2007     
สาโรช บวัศร ี 2524     
วจิติร ศรสีอา้น 2535     
สุรชาต ิสงัขร์ุ่ง 2537     
โกวทิ ประวาลพฤกษ์ 2541     
กระทรวงศกึษาธกิาร 2542     
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2545     
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ 2547     
สุรยิงค ์ชวนขยนั  2548     
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550     
สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวตั ิคณูแกว้ 2555     
วนัเพญ็ นนัทะศร ี 2559     

รวม  16 16 10 10 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 
ตวัแปร 2  ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
ตวัแปร 3  ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 
ตวัแปร 4  ความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
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ตารางท่ี 6 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
      เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ    
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 
Rosenberg and Hovland 1960    
Traindis 1971    
ธรีวุฒ ิเอกะกุล 2542    
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ 2543    
สมบรูณ์ สุรยิวงศ ์ สมจติรา เรอืงศร ีและเพญ็ศร ี เศรษฐวงศ์ 2543    
สงวน สุทธเิลศิอรณุ 2543    
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร 2545    
อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท 2546    
บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ 2547    
พนิดา วราสุนนัท ์ 2547    
รงัสรรค ์ประเสรฐิศร ี 2548    
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550    
นิเลาะ แวอุเซง็ 2551    
นพดล แสนขวา 2552    
ณฐัวด ีวงัสนิธ ์ 2553    
สมจติรา เรอืงศร ี 2554    
บุญเลีย้ง เป็งทอง 2554    
พศันีย ์นนัตา  ชุล ีปัญจะผลนิกุล และเพญ็นภา สุขาภริมย ์ 2556    
พชัรา ทพิยทศัน์ 2559    
รวม  19 19 19 

 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  ความรู ้
ตวัแปร 2  ความรูส้กึ 
ตวัแปร 3  พฤตกิรรม 
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ตารางท่ี 7 การสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรปัจจยั 
      ความพงึพอใจในงาน    
 

ผูแ้ต่ง ปี 
ตวัแปร 

1 2 3 4 5 
Herzberg, Mausner and Snyderman 1959      
Maslow 1970      
Gilmer 1971      
Greenberg and Baron 2000      
บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ 2537      
ชรชั ปานสุวรรณ 2540      
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2544      
มยเุรศ  ฮาดวเิศษ 2544      
สุภาพ เตม็รตัน์ 2550      
อรพนิ เทพจอมใจ 2553      
เยน็ตะวนั แสงวเิศษ 2553      
พรศลิป์ ศรเีรอืงไร 2553      
จนัทรแ์รม  พุทธนุกูล 2554      
สุภทัรา ภมร 2554      
ธดิารตัน์  โสภา 2556      

รวม  14 14 15 15 13 
 

หมายเหต ุ:  
ตวัแปร 1  ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ          
ตวัแปร 2  ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ตวัแปร 3  ความกา้วหน้าในการท างาน          
ตวัแปร 4  การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ตวัแปร 5  ความสมัพนัธ ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 
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ตอนท่ี 3 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์ การวิจยัและพฒันา 
              และการพฒันารปูแบบ 
 3.1 มโนทศัน์ 
      3.1.1 ความหมายของมโนทศัน์ 
                      มโนทศัน์ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  “Concept”  ซึง่มคี าในภาษาไทยค าอื่นทีใ่ช้
ในความหมายเดยีวกนั เช่น ความคดิรวบยอด มโนคต ิมโนมต ิมโนภาพ หรอืสงักปั เป็นต้น 
ในการศกึษาครัง้นี้ ผูศ้กึษาใชค้ าว่า มโนทศัน์ มนีกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งันี้ 
     กู๊ด (Good, 1973 : 124) ใหค้วามหมายว่า เป็น 1) ความคดิหรอืสญัลกัษณ์
ของส่วนประกอบ หรอืลกัษณะรว่มทีส่ามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มเป็นพวกได ้2) สญัลกัษณ์เชงิ
ความคดิทัว่ไป หรอืเชงินามธรรมเกี่ยวกบัสถานการณ์ กิจการหรอืวตัถุ 3) ความรูส้กึนึกคดิ 
ความเหน็ ความคดิเหน็หรอืภาพความคดิ  
     เอเรนส ์(Arends, 1994 : 299) ใหค้วามหมายว่า เป็นความเขา้ใจความคดิ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ รอบตวัเรา และสามารถบอกความเหมอืนหรอืความต่างของสิง่นัน้ ๆ  
     คลาสไมเออร ์(Klausmeiern, 1985 : 275 อ้างถงึใน วชิยั วงษ์ใหญ่,2537 : 175) 
ใหค้วามหมายว่า เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราทราบคุณลกัษณะของสิง่ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นวตัถุ เหตุการณ์ 
หรอืกระบวนการ ซึ่งท าใหแ้ยกสิง่ต่าง ๆ ออกจากสิง่อื่นได้ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถโยงเขา้
กบักลุ่มของประเภทเดยีวกนัได ้   
     วชิยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 175) ใหค้วามหมายว่า เป็นลกัษณะร่วมของวตัถุ หรอือกี 
นยัหนึ่งคอื ลกัษณะรว่ม ลกัษณะนิยมของคุณสมบตัแิละธรรมชาต ิ
   สวุทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2545 : 174)  ความคดิ ความเขา้ใจทีส่รุปเกี่ยวกบั 
การจดักลุ่ม สิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกดิจากการสงัเกต หรอืการไดร้บัประสบการณ์
เกี่ยวกบัสิง่นัน้หรอืเรื่องนัน้ แล้วใช้คุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัทิี่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั จดัเขา้
เป็นกลุ่มเดยีวกนั ท าใหเ้กดิความเขา้ใจสิง่ต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ มโนทศัน์จะท าใหเ้ราสามารถจ าแนก 
สิง่ใหม ่ๆ และเขา้ใจไดร้วดเรว็ตามประสบการณ์ของเราทีผ่่านมา 
     จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า มโนทศัน์ เป็นความคดิ ความเขา้ใจ หรอื
ภาพความคดิทีเ่กีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอนัเกดิจากการสงัเกต 
หรอืการได้รบัประสบการณ์ในสิง่นัน้หรอืเรื่องนัน้ แล้วน าลกัษณะร่วมหรอืมคีวามสมัพนัธ์กนั 
มาจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั หรอืประมวลเรือ่งเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นขอ้สรปุเพื่องา่ยต่อความเขา้ใจ  

      3.1.2 การเรียนรู้มโนทศัน์ 
                      การเรยีนรู้มโนทศัน์เป็นสิง่ส าคญัและมปีระโยชน์ ถ้าเรยีนรูม้โนทศัน์ใดแล้ว
ย่อมสามารถน าความรูน้ัน้ไปประยุกต์ใชใ้นโอกาสอื่น ๆ ไดเ้รื่อย ๆ (สุวทิย ์มลูค า, 2547 : 10) 
ซึง่นกัวชิาการไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูม้โนทศัน์ดงันี้  
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   ออซเูบล (Ausubel, 1968 : 517 อา้งถงึใน แสงเดอืน อาตมยีนนัท,์ 2557 : 53)  
ไดก้ล่าวถงึ กระบวนการเรยีนรูม้โนทศัน์อาจแบ่งได ้2 อยา่ง คอื 
   1. การสรา้งมโนทศัน์ (Concept Formation) หมายถงึ การเรยีนรูม้โนทศัน์จาก
ประสบการณ์ของการเรยีนรู้ เป็นการเรยีนรูโ้ดยการค้นพบ หรอืใช้วธิกีารอุปมาน ( Inductive 
Process) เช่น เด็กที่เรยีนรู้มโนทศัน์ของเครื่องใช้ชีวิตประจ าวนั หมวกและรองเท้า โดยมี
ประสบการณ์ว่า ถา้จะออกไปขา้งนอกจะตอ้งสวมหมวกทีศ่รีษะ สวมรองเทา้ทีเ่ทา้ เป็นตน้ 
   2. การแตกย่อยของมโนทศัน์ (Concept Assimilation) หมายถงึ กระบวนการ
เรยีนรูม้โนทศัน์แบบอุปมาน (Deductive Process) โดยทราบค าจ ากดัความของมโนทศัน์พรอ้มกบั 
ตวัอยา่งของมโนทศัน์และคุณลกัษณะวกิฤตขิองมโนทศัน์นัน้ เดก็โตและผูใ้หญ่ใชก้ระบวนการนี้ 
   นวลจติต์ เชาวกรีตพิงศ์ (2537 : 55-56) กล่าวว่า คนเราจะเรยีนรูม้โนทศัน์
ไม่ได้เลยถ้าไม่มปีระสบการณ์ ดงันัน้ บุคคลที่มปีระสบการณ์ต่างกนัย่อมมมีโนทศัน์ของสิ่ง
เดยีวกนัต่างกนั โดยการเรยีนรูม้โนทศัน์จะเริม่ขึ้นเมื่ออินทรยี์ (Organism) ได้รบัการกระตุ้น
จากสิง่เรา้ (Stimuli) กจ็ะเกดิการเรยีนรู ้(Sensation) และการตคีวาม (Meaning) ในตอนนี้ผูเ้รยีน 
จะเกดิการรบัรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Perception) แลว้เกบ็ความรูน้ี้ไวใ้นความทรงจ า (Memory) 
ต่อมาเมื่อไดร้บัสิง่เรา้ใหม่ก็จะเกดิการรบัรูเ้ปรยีบเทยีบภาพของสิง่เรา้ใหม่กบัสิง่เรา้เดมิ ซึง่ผู้เรยีน 
อาจจะแยกแยะไม่ออกในระยะแรก แต่ถ้าผู้สอนบอกสิง่เร้าใหม่คอือะไร ในที่สุดผู้เรยีนก็จะ
สามารถแยกแยะความแตกต่าง (Discrimination) ระหว่างสิง่เรา้เดมิกบัสิง่เรา้ใหม่ทนัท ีและยงั
ได้รบัการรบัรู้ที่มคีวามหมายเกี่ยวกบัสิง่เร้าใหม่ไว้ในความทรงจ าอีกด้วย ต่อมา เมื่อผู้เรยีน
ได้รบัสิ่งเร้าอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นชนิดเดยีวกับสิ่งเร้าแรก แต่มลีกัษณะแตกต่างกันออกไป เช่น 
อาจจะมสีหีรอืขนาดรปูรา่งต่างกนั เมือ่ผูส้อนบอกว่าสิง่เรา้นี้เป็นชนิดเดยีวกบัสิง่เรา้แรก ผูเ้รยีน
กจ็ะสามารถสรปุมโนทศัน์ของสิง่เรา้แรกได ้ 
   จากการเรยีนรู้มโนทศัน์ดงักล่าว สรุปได้ว่า กระบวนการเรยีนรู้มโนทศัน์นัน้ 
ผูเ้รยีนต้องมคีวามรู้ ทกัษะพื้นฐาน และมปีระสบการณ์ในเรื่องนัน้ เพื่อน าไปสู่การศกึษาเรื่อง
ใหม ่ๆ จ าแนกออกเป็นการสรา้งมโนทศัน์ ซึง่เป็นการเรยีนรูม้โนทศัน์จากประสบการณ์ของการ
เรยีนรูโ้ดยการคน้พบหรอืใชว้ธิกีารอุปมาน และกระบวนการเรยีนรูม้โนทศัน์แบบอุปมาน โดยทราบ 
ค าจ ากดัความของมโนทศัน์พรอ้มกบัตวัอย่างของมโนทศัน์และคุณลกัษณะวกิฤตขิองมโนทศัน์นัน้    
 

 3.2 การวิจยัและพฒันา 
      3.2.1 ความเป็นมาของการวิจยัและพฒันา 

           ประมาณปี ค.ศ. 1960 นกัวจิยัในทวปียโุรปและอเมรกิา ไดร้เิริม่ใชเ้ทคนิคการ
วจิยัรปูแบบใหม่ โดยผสมผสานกระบวนการสรรคส์รา้งองคค์วามรูด้ว้ยการท าวจิยัประเภทต่าง ๆ 
เช่น การวิจยัเชงิส ารวจ และการวจิยัเชิงทดลองเข้ากับกระบวนการพฒันา และได้เรยีกชื่อ
เทคนิคการวจิยัประเภทนี้ว่า “การวจิยัและพฒันา” ซึง่ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Research 
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and Development” หรอืนิยมเรยีกกนัว่า “R & D” ในระยะแรกการวจิยัและพฒันาไดน้ ามาใช้
สรรคส์รา้งองคค์วามรูเ้พื่อพฒันาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ ๆ ทางการทหารขึน้ โดยเฉพาะในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่1 จากนัน้ในตอนตน้ของช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 แนวคดิและวธิกีารเกี่ยวกบั
การวจิยัและพฒันาที่กระท าในวงจ ากดัได้ขยายมาสู่วงการธุรกจิและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของประเทศเหล่านัน้ โดยมคีณะนักวจิยัในสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้อาศยัเทคนิค
การวจิยัและพฒันาในการคดิคน้นวตักรรมหรอืสิง่ประดษิฐโ์มเดลใหม่ ๆ ทีม่ ีประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่สมรรถนะของการแข่งขนัในการผลติและการคา้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการคดิคน้ของ 
Thomas Edison ทีไ่ดท้ าวจิยัและพฒันาเพื่อคดิคน้เทคโนโลยทีีเ่ป็นต้นแบบสมยัใหม่ในเวลานัน้ 
คือ หลอดไฟฟ้าและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นอุตสาหกรรม เศรษฐกจิและการคา้ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและของโลกนับตัง้แต่นัน้   
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นตน้มา การวจิยัและพฒันา มบีทบาทส าคญัและขยายวงกวา้ง
ในเกือบทุกวิชาชีพ และได้ขยายมาสู่ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะญี่ปุ่ นและเกาหล ี  
หน่วยงานส าคญัระหว่างประเทศทีม่สี่วนสนบัสนุนใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาขึน้อย่างกวา้งขวาง 
ณ ประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชยีและทวปีอื่น ๆ ทัว่โลก คอื องคก์ารความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
และการพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ซึง่
ก่อตัง้ขึ้น ณ กรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส เมื่อปี ค.ศ.1960 โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้าง
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและทางวชิาการ โดยมศีูนยก์ารพฒันา (Development Center) เป็น
กลไกของ OECD ดา้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการรวบรวมและแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารทางด้านการพฒันาระหว่างบรรดาประเทศสมาชกิ (อนุมาน ลีละศร, 2540 ; 
Takakura, 1990 ; Anchor, 2001 : 1414-1415)    

ส าหรบัการวจิยัและพฒันาในประเทศไทย  ได้เริม่ประมาณช่วงต้นปีพ.ศ. 2513-2523 
หลงัจากได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัสิภาวจิยัแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2502 และปี พ.ศ. 2507  
รวมทัง้การจดัตัง้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 
หน่วยงานด้านการวจิยัและพฒันาที่ตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติ และ/หรอืสงักัดในกระทรวง
ดงักล่าวนี้ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ได้ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการวจิยัและพฒันาของ
ประเทศขึน้ โดยองิกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินแต่ละช่วงปี ถงึแมว้่าการวจิยั
และพฒันาทีเ่กดิขึน้ระยะแรกจะมบีทบาทในการแสวงหาองคค์วามรูใ้หม่ทางวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุนการผลติทางการเกษตรและอุตสาหกรรมของ
ประเทศเป็นหลกั  แต่กไ็ดม้กีารน าเทคนิคการวจิยัประเภทนี้มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการแสวงหา
องค์ความรูใ้หม่ทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์ากขึน้ตามล าดบั โดยเฉพาะการวจิยั
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และพฒันาบุคลากรทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารเพิม่ศกัยภาพการ
แขง่ขนัของประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต,ิ 2548)  

      

     3.2.2 ความหมายของการวิจยัและพฒันา 
              การวจิยัและพฒันามนีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี้ 
        เกย ์(Gay, 1976 : 8) ใหค้วามหมายว่า เป็นการพฒันาผลติภณัฑส์ าหรบัใช้

ในโรงเรยีน ซึ่งผลิตภณัฑ์จากการวิจยัและพฒันายงัรวมถึงวสัดุอุปกรณ์ของครูที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สื่อการสอนและ
ระบบ การจดัการวจิยัและพฒันาจะครอบคลุม ถงึการก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ ลกัษณะ
ของผู้เรยีนและระยะเวลาในการใช้ผลติภณัฑ์ที่พฒันาจากการวจิยัและพฒันาจะเป็นไปตาม
รายละเอยีดความตอ้งการ  

        บอรก์ และ กอลล์ (Borg and Gall, 1989 : 781 – 782) ใหค้วามหมายว่า 
เป็นกระบวนการ พฒันา และน ามาซึง่เหตุผลของผลติภณัฑท์างการศกึษา โดยผลติภณัฑน์ี้จะ
ไม่ไดห้มายถงึ เฉพาะต ารา ฟิล์มสไลด์ หรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ แต่ยังหมายรวมถงึ 
วธิกีารและโปรแกรมการศกึษา จุดเน้นของการพฒันาคอื การพฒันาโปรแกรมที่จะท าให้เกิด
ระบบการเรยีนรู ้ซึง่รวมถงึการพฒันาอุปกรณ์ และการฝึกอบรมบุคลากรใหเ้หมาะสมกบังาน 

        ภคชาต ิพุทธปิกรณ์ (2550 : 9) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการพฒันา 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลติภณัฑ ์และระเบยีบวธิทีางการศกึษา ซึง่มอีงคป์ระกอบ
ในการวจิยัและพฒันาคอื วตัถุประสงค์ บุคลากร และระยะเวลาในการท าการวจิยั ผลของการ
พฒันาจะถูกทดสอบ และหาประสทิธภิาพจนอยูใ่นระดบัมาตรฐานทีก่ าหนด 

         องอาจ นัยพฒัน์ (2554 : 232) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้หรือความเข้าใจในแง่มุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลผลิต  กระบวนการ และการบริการที่
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ แล้วประยุกต์ความรู้หรือความเข้าใจที่ได้จากการแสวงหาไป
สร้างสรรค์หรือปรบัปรุงให้เกิดผลผลิต  กระบวนการ  และการบริการแบบใหม่ขึ้น ซึ่งมี
ประสทิธภิาพ และเป็นทีต่อ้งการจ าเป็นของบุคคล ตลาด หรอืองคก์รใด ๆ มากยิง่ขึน้  

         นันทวนั แยม้บาง  (2555 : 8) ใหค้วามหมายว่า เป็นกระบวนการในการสรา้ง 
และพัฒนาสื่อ หรือผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา โดยมีวิธีการและขัน้ตอนในการพัฒนาที่มี
ประสทิธภิาพเพื่อน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาการเรยีนการสอนและการฝึกอบรมอย่างมรีะบบ 

         รตันชนก เมอืงเชยีงหวาน (2558 : 60) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
ศกึษาคน้คว้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งใชพ้ฒันารปูแบบการท างาน หรอืวธิกีารท างาน เพื่ อสามารถ
น ามาใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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   จากความหมายดงักล่าว สรปุไดว้่า การวจิยัและพฒันา เป็นกระบวนการในการสรา้ง
และพฒันาเกี่ยวกบัผลผลิต กระบวนการ การบรกิาร สื่อ หรอืผลิตภณัฑ์ทางการศึกษาที่ มี
วธิกีารและขัน้ตอนในการพฒันาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลของการพฒันาจะถูกทดสอบ และหา
ประสทิธภิาพจนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

 

      3.2.3 ประเภทของการวิจยัและพฒันา  
        การวจิยัและพฒันา มนีักวชิาการจากหลายสาขาวชิาและอาชพี (Takakura, 

1990 ; Krajewski and Ritzman, 2002 ; สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยหรอื TDRI, 
2534 อ้างถงึใน องอาจ นัยพฒัน์, 2554 : 234-235) จ าแนกการวจิยัและพฒันาตามระยะของ
การด าเนินงานได ้3 ประเภท ดงันี้  
         1) การวจิยัพืน้ฐานหรอืการวจิยับรสิุทธิ ์(Basic or Pure Research) เป็นการ
วจิยัที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจเชงิธรรมชาติด้วยแง่มุมใหม่ ๆ ในแต่ละสาขาวชิา โดย
อาศยัวธิกีารแสวงหาที่ได้มาซึ่งความรู้หรอืความเข้าใจดงักล่าวตามวธิวีทิยา (Methodology) 
ของการศกึษาคน้ควา้ที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและเชื่อถอืได้ หรอืคณะบุคคลสาขาวชิานัน้
ก าหนดไว้หรอืยอมรบั ดงันัน้ ความรูห้รอืความเข้าใจใหม่ที่ได้ คอื “หวัใจ” ของการวจิยัและ
พฒันา และไม่ค่อยใหค้วามสนใจว่าจะมใีครเป็นผู้น าความรูห้รอืความเขา้ใจจากการแสวงหาที่
ไดไ้ปใชท้ าอะไรและอย่างไรบา้ง จุดเน้นส าคญัอยู่ตรงที่เป็นการ “ต่อยอด” เพิม่พูนองค์ความรู้
หรอืขยายพรมแดนแห่งความเขา้ใจใหม่ ๆ โดยเฉพาะทีแ่สดงในรปูแนวคดิทฤษฎใีนสาขาวชิา
ดา้นพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรห์รอืดา้นอื่น ๆ ใหก้วา้งไกลออกไปสู่ชุมชนทางวชิาการ 
        2) การวจิยัประยุกต์ (Applied Research) เป็นการวจิยัทีมุ่่งก่อให้เกดิผล
ทางด้านการปฏิบัติ โดยน าความรู้หรือความเข้าใจที่แสวงหาหรือสรรค์สร้างขึ้นมาใหม่
ท าการศกึษาวจิยัต่อในเชงิประยุกต์ โดยมุ่งหวงัทีจ่ะน าไปใชพ้ฒันาการปฏบิตังิานหรอืปรบัปรุง
แก้ไขปัญหา ให้ความสนใจในเรื่องประโยชน์ใช้สอยที่ได้จากการวจิยัและพฒันามากกว่าการ
สรา้งความรูห้รอืความเขา้ใจในสาขาวชิาใดวชิาหนึ่งโดยตรง หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งคอื มุ่งเน้น
การสรา้งสรรคผ์ลผลติในรปูผลติภณัฑห์รอืสิง่ประดษิฐใ์หม่ พฒันากระบวนการด าเนินงานใหม ่
ตลอดจนแสวงหาระบบและวธิกีารบรกิารใหม ่โดยอาศยัการวจิยัเป็นฐานส าหรบัการพฒันา  
        3) การวจิยัพฒันา (Development Research) เป็นการวจิยัที่มุ่งเน้นการ 
“แปรเปลี่ยน” ความรูห้รอืความเขา้ใจที่ไม่เคยมมีาก่อน ซึ่งได้มาจากการวจิยัพื้นฐานและการ
วจิยัประยุกต์ ใหอ้ยู่ในรูปผลผลติ  กระบวนการ หรอืการบรกิารที่พฒันาขึน้ใหม่ หรอืปรบัปรุง 
“โฉมใหม่” ของสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้จากทีม่อียู่เดมิแล้วกไ็ด ้ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถน ามาใชไ้ดใ้นทาง
ปฏิบัติจริง ๆ รวมทัง้มคีุณค่าตามการรบัรู้และประเมนิของผู้ต้องการใช้และมีมูลค่าในเชิง
พาณิชย ์ผลลพัธ์ทีอ่อกมาของการวจิยัและพฒันาประเภทนี้ สามารถน าไปใชล้งมอืด าเนินงาน
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ไดท้นัท ีซึง่แตกต่างไปจากผลลพัธข์องการวจิยัและพฒันา 2 ประเภทแรก ทีจ่ะต้องรอคอยเวลา
ยาวนานก่อนทีใ่หผ้ลทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิตัไิดจ้รงิ 
        จากรูปแบบการวจิยัและพฒันาทัง้ 3 ประเภทที่กล่าวมา จะพบว่ามลีกัษณะ
เกี่ยวพนักนัค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณารายละเอยีดจะพบว่ามคีวามแตกต่างกนั
ในประเดน็ส าคญัทีส่ามารถสรปุไดด้งัแผนภมูทิี ่3  

 
 

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูทิี ่3  ประเภทของการวจิยัและพฒันาเมือ่จ าแนกตามระยะของการท าวจิยั 
                (ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Krajewski & Ritzman, 2002 : 211)  
 

      3.2.4 ขัน้ตอนของการวิจยัและพฒันา 
    ขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาตามแนวของ Borg and Gall (1989 : 785-
795 อา้งถงึใน รตันชนก เมอืงเชยีงหวาน : 2558, 60-62) ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้     
    ขัน้ตอนที ่1 รวบรวมขอ้มลูและผลงานวจิยั 
     ขัน้รวบรวมข้อมูลและผลงานวจิยัซึ่งจะครอบคลุมการประเมนิความ
ต้องการ การส ารวจตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาวิจยัขนาดเล็ก และการเตรยีม
รายงาน หลงัจากผูว้จิยัตดัสนิใจแลว้ว่า ควรจะพฒันานวตักรรมอะไร เพื่อความมัน่ใจว่าผูว้จิยัมี
กรอบทฤษฎ ีและผลการวจิยัเพยีงพอทีจ่ะชีแ้นะแนวทางในการพฒันานวตักรรมทีส่นใจ ผูว้จิยั
จงึตอ้งศกึษาเอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันวตักรรม นอกจากนี้บางครัง้อาจจะได้
ขอ้มูลมาโดยการสงัเกตภาคสนามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบันวตักรรมที่ต้องการจะสร้างขึน้ถ้ามี
ความจ าเป็น หรอือาจจะตอ้งมกีารท าวจิยัขนาดเลก็เพื่อหาค าตอบ ซึง่งานวจิยัและทฤษฎทีีม่อียู่
ไม่สามารถตอบไดใ้นการท าศกึษาตามทีก่ล่าวมานัน้ มจีุดประสงคเ์พื่อจะน าความรูเ้หล่านัน้มา
พฒันานวตักรรม เมือ่รวบรวมขอ้มลูไดค้รบตามทีต่อ้งการแลว้จงึด าเนินการในขัน้ต่อไป 

แสวงหาความรู/้ 
สรรคส์รา้งความเขา้ใจ 

หรอืคดิคน้เทคโนโลยใีหม่ 

แกปั้ญหาทางปฏบิตั ิ

โดยประยุกตจ์ากผล 

ของการวจิยัพืน้ฐาน 

สรา้งผลผลติ/กระบวนการ/ 
การบรกิารใหม่เพื่อตอบ 

สนองความจ าเป็นของผูใ้ช ้

ขัน้ที ่1 
การวจิยัพืน้ฐาน 

ขัน้ที ่2 
การวจิยัประยุกต์ 

ขัน้ที ่3 

การวจิยัพฒันา 

หน่วยผลติ/หุน้สว่น 

และตวัแทน
จ าหน่าย 

ผลผลติใหม ่

กระบวนการใหม ่

การบรกิารใหม ่
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    ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนการวจิยัและพฒันา 
   จุดส าคญัของการวางแผนพฒันานวตักรรม คอื การก าหนดวตัถุประสงค์
เฉพาะของการพฒันานวตักรรม เช่น วตัถุประสงคข์องการพฒันาหลกัสูตรใหม่ทีเ่ขยีนในรปูผลลพัธ์ 
ทีเ่กดิขึน้กบันักเรยีน เป็นต้น ถ้าเป็นไปไดค้วรทีจ่ะเขยีนวตัถุประสงคข์องการพฒันานวตักรรม
ในรูปของวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ก าหนดวิธีการที่จะพฒันานวตักรรม ตลอดจนทรพัยากรที่
ตอ้งการ เพื่อการพฒันานวตักรรม ทัง้ในดา้นก าลงัคน งบประมาณ วสัดุ ครภุณัฑ ์และระยะเวลา   
    ขัน้ตอนที ่3 การพฒันารปูแบบของนวตักรรมเบือ้งตน้ 
   การพฒันารูปแบบของนวตักรรมเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรยีม 
การผลติ กระบวนการผลติ และการประเมนิผล หลกัการส าคญัของขัน้ตอนนี้ คอื ต้องก าหนด
โครงสรา้งนวตักรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลยอ้นกลบัจากการทดสอบภาคสนามใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 
    ขัน้ตอนที ่4 การทดลองใชค้รัง้ที ่1 
   การทดลองใชก้ลุ่มเลก็เป็นการทดลองเบือ้งต้น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
รวบรวมและวเิคราะห์ผลการประเมนิเบื้องต้นของนวตักรรม ขอ้มลูได้จากการสมัภาษณ์ การ
สงัเกต และการสอบถาม เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งขนาดเลก็ เช่น โรงเรยีน 1-3 โรง เดก็
นักเรยีน 6-12 คน เป็นต้น สิง่ส าคญั คอื การสรา้งสถานการณ์ทดลองให้มคีวามคลา้ยคลงึกบั
สถานการณ์จรงิที่จะน าผลติภณัฑท์ี่เสรจ็สมบูรณ์แล้วไปใช้ ถ้าสถานการณ์การทดลองมคีวาม
แตกต่างไปจากสถานการณ์จรงิแลว้ ผู้วจิยัจะประสบปัญหาเรื่องการสรุปอ้างองิผลการทดลอง
จากสภาพหนึ่งไปยงัอกีสภาพหนึ่ง   
    ขัน้ตอนที ่5 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่1 
   เป็นการทบทวนปรบัปรุงนวตักรรม อนัเป็นผลมาจากการทดลองใช้
ครัง้ที ่1 ในกลุ่มเลก็ของขัน้ตอนที ่4 เพื่อพรอ้มทีจ่ะน าไปทดลองกลุ่มใหญ่ต่อไป 
    ขัน้ตอนที ่6 การทดลองใชค้รัง้ที ่2 
   เป็นการน านวัตกรรมไปทดลองกับกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ท าการ
ทดสอบกบัโรงเรยีนจ านวน 5-15 โรง มกีลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีน 30-100 คน เป็นตน้  

การประเมนิผล ใชก้ารทดสอบก่อนและหลงัใชน้วตักรรม (Pre-test และ  
Post-test) น าผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิ โดยเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค ์หรอืกลุ่มควบคุมทีเ่หมาะสม  
   วัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้นวัตกรรมในกลุ่มใหญ่ คือ 
ต้องการจะบ่งชีว้่า นวตักรรมทีพ่ฒันาขึน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการพฒันาที่เขยีนอย่าง
ชดัแจง้ในรูปของวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม ระเบยีบวจิยัเชงิประเมนิในการทดลองกลุ่มใหญ่
นิยมใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลอง  
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    ขัน้ตอนที ่7 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่2 
   หลงัการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใชน้วตักรรมกบักลุ่มขนาด
ใหญ่แล้ว น ามาปรบัปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์อีกครัง้ เพื่อให้ได้ผลดีและมีความเหมาะสมที่จะ
น าไปใชม้ากขึน้ ก่อนทีจ่ะน าไปทดลองภาคสนามขนาดใหญ่ในขัน้ต่อไป 
    ขัน้ตอนที ่8 การทดลองใชค้รัง้ที ่3 
   หลงัจากปรบัปรุงรูปแบบนวตักรรมจนมคีวามมัน่ใจในด้านคุณภาพ 
ผูว้จิยัเหน็สมควรน ารปูแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพรอ้มสู่การปฏบิตั ิในขัน้ตอนนี้
ตอ้งใชก้ลุ่มทดลองทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด เช่น น าไปใชใ้นโรงเรยีน 10-13 โรง นกัเรยีน 40-200 คน เป็นตน้  
   การประเมินผล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม 
สมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์ แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ 
    ขัน้ตอนที ่9 การปรบัปรงุนวตักรรมครัง้ที ่3 
   เป็นการปรบัปรุงนวัตกรรม โดยใช้ผลจากการทดสอบภาคสนาม
ปฏบิตักิารมาเป็นเกณฑใ์นการปรบัปรงุแลว้จงึน านวตักรรมทีไ่ดน้ัน้ไปเผยแพร่ 
    ขัน้ตอนที ่10 การน านวตักรรมไปใชแ้ละการเผยแพร่  
      เป็นการเสนอนวตักรรมต่อทีป่ระชุมวชิาการและตพีมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร
หรอือาจจะมกีารเผยแพร่โดยวธิอีื่น เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีไ่ดจ้ากการวจิยั เผยแพรไ่ปในวงกวา้ง และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทัว่ไปทุกระดบัชัน้ 
 จากขัน้ตอนของการวจิยัและพฒันาตามแนวของบอรก์และกอล (Borg and Gall, 
1989 : 785-795) สรุปได้ว่า ในการสรา้งต้นแบบนวตักรรม การวจิยัและพฒันาจะต้องตรวจสอบ 
และปรบัปรงุตน้แบบนวตักรรมอยา่งต่อเนื่องในลกัษณะของ R & D ดงันี้  
  ขัน้ตอนที ่1 วจิยั (R1 : Research) : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ขัน้ตอนที ่2 พฒันา (D1 : Development) : การพฒันา 
  ขัน้ตอนที ่3 วจิยั (R2 : Research) : การทดลอง 
  ขัน้ตอนที ่4 พฒันา (D2 : Development) : การประเมนิผลและปรบัปรงุ 
 

 3.3 รปูแบบ 
      3.3.1 ความหมายของรปูแบบ (Model)  

             นกัการศกึษาทัง้ไทยและต่างประเทศไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบไวด้งันี้    
            กู๊ด (Good, 1973) ใหค้วามหมายของรปูแบบว่า เป็นแบบอย่างของสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งหรอืท าซ ้าเป็นตวัอย่างเพื่อการเลยีนแบบ เป็นแผนภูมหิรอืรปูสามมติิ 
ที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรอืหลกัการหรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจยัหรอืตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ทีร่วมกนัเป็นตวัประกอบและเป็นสญัลกัษณ์ทางระบบสงัคม  
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                สเตนเนอร ์(Steiner, 1988) ใหค้วามหมายของรปูแบบว่า เป็นสิง่ของสิง่หนึ่ง
ทีค่ลา้ยคลงึกบัสิง่ของอกีสิง่หนึ่งซึ่งจ าแนกความหมายออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1) รปูแบบเชงิ
กายภาพ เป็นแบบจ าลองทีอ่อกแบบมาจากของจรงิ ทีส่รา้งออกแบบไวเ้พื่อใชเ้ป็นต้นแบบของ
สิง่ใดสิง่หนึ่ง 2) รูปแบบเชงิมโนทศัน์ ม ี2 ลกัษณะ คอื รูปแบบเชงิความคดิของสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
เช่น แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มอียู่แล้ว และรูปแบบเชงิความคดิเพื่อ
สรา้งสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น แบบจ าลองสรา้งขึน้เพื่อใชอ้ธบิายทฤษฎ ี 

            Husen and Postlethwaite (1994 : 3865) ใหค้วามหมายของรปูแบบว่า เป็น
โครงสรา้งทีถู่กน าเสนอเพื่อใชว้นิิจฉัยความสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบทีส่รา้งมาจากเหตุการณ์ 
การหยัง่รู ้ดว้ยวธิกีารอุปมาอุมยั หรอืไดม้าจากทฤษฎ ีรปูแบบจงึไมใ่ช่ทฤษฎี 
                 บุญชม ศรสีะอาด (2531) ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นโครงสร้างที่
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรอืตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบ
อธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ ตวัแปร ที่มใีนปรากฏการณ์ธรรมชาตหิรอืในระบบ
ต่าง ๆ อธบิายล าดบัขัน้ตอนขององคป์ระกอบหรอืกจิกรรมในระบบ 
             ปัญญา ทองนิล (2553 : 25) ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นระบบหรอื
โครงสร้างที่เกิดจากทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปของข้อความหรือ
แผนผงั  
             รตันะ บวัสนธ ์(2556 : 12) ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นภาพร่างทีแ่สดง 
ถงึองคป์ระกอบ ขัน้ตอนการด าเนินงานของสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอือกีความหมายหนึ่งก็คอื ภาพย่อ
ของทฤษฎหีนึ่ง ๆ ทีเ่ขยีนออกมาในลกัษณะเป็นรปูธรรมเพื่อใหง้า่ยแก่ความเขา้ใจ   
               ทศินา แขมมณี (2557 : 220) ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นรูปธรรมของ 
ความคดิทีเ่ป็นนามธรรม ซึง่บุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เป็นค าอธบิาย เป็น
แผนผงั ไดอะแกรม แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชดัเจนขึ้น 
รูปแบบเป็นเครื่องมอืทางความคดิที่บุคคลใช้ในการสบืสอบหาค าตอบ ความรูค้วามเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ทัง้หลาย เช่นเดียวกันกับสมมติฐานที่บุคคลอาจสร้างขึ้นจากความคิด 
ประสบการณ์ การใชอุ้ปมาอุปมยั หรอืจากทฤษฎแีละหลกัการต่าง ๆ ได ้แต่รปูแบบไมใ่ช่ทฤษฎ ี    
      จากความหมายดงักล่าว สรุปได้ว่า รูปแบบ เป็นระบบหรอืโครงสร้างที่เกิดจาก
ความคิด การคาดการณ์ ประสบการณ์ ทฤษฎีหรอืหลกัการต่าง ๆ โดยน าเสนอในรูปของ
ข้อความ ค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม แผนภูม ิแผนภาพ เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ชุดของปัจจยัหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
สามารถใชร้ปูแบบอธบิายโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ ปัจจยัหรอืตวัแปรทีม่ใีน
ระบบหรอือธบิายล าดบัขัน้ตอนขององค์ประกอบหรอืกจิกรรมในระบบต่าง ๆ จากการศึกษา
นิยามความหมายของรปูแบบ ผูศ้กึษาไดน้ าไปใชใ้นการพฒันารปูแบบของการวจิยัในครัง้นี้   
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      3.3.2 องคป์ระกอบของรปูแบบ 
     นักการศกึษาไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของรปูแบบ (Keeves, 1997 : 386-387 
อา้งถงึใน ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 220) ดงันี้            
     1) รปูแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลทีต่ามมาซึง่สามารถ
พสิจูน์ทดสอบได ้กล่าวคอื สามารถน าไปสรา้งเครือ่งมอืเพื่อไปพสิจูน์ทดสอบได้ 
     2) โครงสรา้งของรปูแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ 
(Causal relationship) ซึง่สามารถใชอ้ธบิายปรากฏการณ์/เรือ่งนัน้ได ้ 
     3) รปูแบบจะต้องสามารถช่วยสรา้งจนิตนาการ (Imagination) ความคดิรวบยอด 
(Concept) และความสมัพนัธ ์(Interrelations) รวมทัง้ช่วยขยายขอบเขตของการสบืเสาะความรู ้
     4) รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural 
Relationships) มากกว่าความสมัพนัธเ์ชงิเชื่อมโยง (Associative Relationships)  
     จากประเดน็องคป์ระกอบของรปูแบบดงักล่าว สามารถขยายความองคป์ระกอบของ
รปูแบบเพิม่เตมิใหเ้หน็ถงึองคป์ระกอบของรปูแบบใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ รปูแบบจะต้องมกีารประเมนิ
ประสทิธผิลของรูปแบบว่า เป็นไปตามที่ท านายผลไวห้รอืไม่ มอีงคป์ระกอบปัญหา และความ
จ าเป็นของรูปแบบที่จดัท าขึน้ เพื่ออธบิายความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุ อธบิายปรากฏการณ์เรื่อง
นัน้ หรอืปรากฏกลไกเชงิสาเหตุทีก่ าลงัศกึษา และอธบิายเรื่องก าลงัศกึษามอีงคป์ระกอบทีเ่กดิ
จากใช้รูปแบบนี้  จะช่วยสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา และ
องค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิโครงสร้างมากกว่าความสมัพนัธ์เชงิเชื่อมโยง เพื่อช่วยให้
การสบืเสาะความรูบ้รรลุผล   
 

      3.3.3 ลกัษณะของรปูแบบ 
     รปูแบบ (Model) ทีใ่ชก้นัอยู่โดยทัว่ไป ดงันี้ (Kaplan, 1964 อ้างถงึใน ทศินา 
แขมมณ,ี 2557 : 220-222)             
     1) รปูแบบเชงิเปรยีบเทยีบ (Analogue Model) ไดแ้ก่ ความคดิทีแ่สดงออก 
ในลกัษณะของการเปรยีบเทยีบสิง่ต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิง่ขึน้ไป รูปแบบลกัษณะที่ใช้กนัมาก
ทางดา้นวทิยาศาสตรก์ายภาพ สงัคมศาสตร ์และพฤตกิรรมศาสตร ์ 
     2) รปูแบบเชงิภาษา (Semantic Model) ไดแ้ก่ ความคดิทีแ่สดงออกผ่านทาง 
การใชภ้าษา (พดูและเขยีน) รปูแบบลกัษณะน้ีใชก้นัมากทางดา้นศกึษาศาสตร ์ 
     3) รปูแบบเชงิคณติศาสตร ์(Mathematical Model) ไดแ้ก่ ความคดิทีแ่สดงออก 
ผ่านทางสตูรคณติศาสตร ์ซึง่ส่วนมากจะเกดิขึน้หลงัจากไดร้ปูแบบเชงิภาษาแลว้ 
     4) รปูแบบเชงิแผนผงั (Schematic Model)  ไดแ้ก่ ความคดิทีแ่สดงออกผ่าน
ทางแผนผงั แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นตน้ 
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     5) รปูแบบเชงิสาเหตุ (Causal Model) ไดแ้ก่ ความคดิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ 
สมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์/ปัญหาใด ๆ รปูแบบดา้นศกึษาศาสตร์ 
มกัจะเป็นแบบนี้เป็นส่วนใหญ่  
     จากลักษณะของรูปแบบดังกล่าว จะเห็นได้ว่า รูปแบบมีหลายแบบหรือหลาย
ลกัษณะ รปูแบบทางด้านศกึษาศาสตรม์กัจะเป็นรปูแบบเชงิสาเหตุ ซึง่เป็นความคดิทีแ่สดงให้
เหน็ถงึความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่างตวัแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์นัน้ ๆ   
 

     3.3.4 รปูแบบการเรียนการสอน 
     ทศินา แขมมณี (2557 : 221-223) กล่าวถึง รูปแบบการเรยีนการสอนมี
ความหมาย ในลกัษณะเดยีวกนักบัระบบการเรยีนการสอน ทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบระเบยีบตาม
ปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ หรอืความเชื่อ โดยครอบคลุมองค์ประกอบทีส่ าคญั ๆ ของระบบนัน้ 
และได้ร ับการยอมรับหรือพิสูจน์ ทดสอบถึงประสิทธิภาพของระบบนั ้นมาแล้ว แต่ตาม
ความหมายโดยทัว่ไป นักการศึกษานิยมใช้ค าว่า “ระบบ” ในความหมายที่เป็นระบบใหญ่ 
ครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญั ๆ ของการศกึษาหรอืการเรยีนการสอนในภาพรวม และนิยมใช้
ค าว่า “รปูแบบ” กบัระบบทีย่่อยกว่า โดยเฉพาะกบั “วธิกีารสอน” นัน่เอง ดว้ยเหตุนี้จงึนิยามไดว้่า 
รูปแบบการเรยีนการสอน คอื สภาพลกัษณะของการเรยีนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบ
ส าคญัซึ่งได้รบัการจดัไว้อย่างเป็นระเบียบ ตามหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคดิหรอื
ความเชื่อต่าง ๆ โดยประกอบดว้ยกระบวนการหรอืขัน้ตอนส าคญัในการเรยีนการสอน รวมทัง้
วธิสีอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตาม
ทฤษฎ ีหลกัการหรอืแนวคดิที่ยดึถอื รปูแบบจะต้องได้รบัการพสิูจน์ ทดสอบ หรอืยอมรบัว่ามี
ประสทิธภิาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรยีนการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์เฉพาะของ
รปูแบบนัน้ ๆ ดงันัน้ รปูแบบการเรยีนการสอนจงึจ าเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบส าคญั ๆ ดงันี้  
    1) มปีรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิ หรอืความเชื่อทีเ่ป็นพืน้ฐานหรอื
เป็นหลกัของรปูแบบการสอนนัน้ ๆ  
    2) มกีารบรรยายและอธบิายสภาพหรอืลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอน 
ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการทีย่ดึถอื 
    3) มกีารจดัระบบ คอื มกีารจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ 
ของระบบใหส้ามารถน าผูเ้รยีนไปสู่เป้าหมายของระบบหรอืกระบวนการนัน้ ๆ  
    4) มกีารอธบิายหรอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัวธิสีอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
อนัจะช่วยใหก้ระบวนการเรยีนการสอนนัน้ ๆ เกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
     จากรปูแบบการเรยีนการสอนดงักล่าว สรุปไดว้่า รปูแบบการเรยีนการสอนกบัระบบ
การเรยีนการสอนมคีวามหมายเหมอืนกนั แต่ใช้ต่างกันในแง่ของระบบใหญ่และระบบย่อย 
ระบบการจดัการเรยีนการสอนนิยมใชก้บัระบบใหญ่ครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัของการเรยีน 
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การสอนภาพรวม  ส่วนรปูแบบการเรยีนการสอนนิยมใชก้บัระบบทีย่่อยกว่า เป็นสภาพลกัษณะ
ของการเรยีนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคญัที่ได้รบัการจดัไว้อย่างเป็นระเบยีบตาม
หลกัปรชัญา ทฤษฎ ีหลกัการ แนวคดิหรอืความเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย กระบวนการหรอื
ขัน้ตอนส าคญัในการเรยีนการสอน รวมทัง้วธิสีอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ทีส่ามารถช่วยให้
สภาพการเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรอืแนวคดิที่ยดึถือ  รูปแบบจะต้อง
ได้รบัการพสิูจน์ ทดสอบ หรอืยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรยีน
การสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของรปูแบบนัน้ ๆ  
  

       3.3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารปูแบบ 
งานวิจยัภายในประเทศ 
พระจนัทร ์หมัน่บ ารงุ (2550 : 95-96, 134, 139-140) ทีท่ าการพฒันารปูแบบ 

การบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ : กรณีศกึษา
โรงเรยีนบ้านใหม่สามคัคี อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบและคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการจดัการ
เรยีนรู้แบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้การยอมรบัรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการ
จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนรายข้อพบว่า 
รปูแบบสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้ และรปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
การปฏบิตัิงานทางด้านการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดบัมากที่สุด  และคู่มอืการ
ด าเนินงานตามรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า 
หลกัการและเหตุผลมคีวามชดัเจน และวตัถุประสงค์ของคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบมี
ความชดัเจนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจ ในการจดัการเรยีน
การสอนแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ครชู่วยใหน้กัเรยีนรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้ นักเรยีนชอบเรยีนเรื่องทีค่รสูอน และนักเรยีนชอบ
วธิีสอนของครู ตามล าดบั และเมื่อตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนโดยการ
เปรยีบเทยีบ 2 ปีการศกึษา พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ นักเรยีนในภาพรวมสูงขึน้ทัง้
สองช่วงชัน้    

นายสุรพล บุญลอื (2550 : 85-86) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการสอนโดยใช ้
หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษา พบว่า 1) การพฒันารปูแบบ
การสอนโดยใช้หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษา ได้ขัน้ตอน
รปูแบบจ านวน 13 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย (1) การก าหนดเป้าหมายในการเรยีนการสอน (2) 
การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (3) การออกแบบเนื้อหาบทเรยีน (4) การก าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ตามแนวการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (5) การเตรยีมความพรอ้มด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีน (6) การก าหนดบทบาทผูส้อน (7) การสรา้งแรงจงูใจในการเรยีน (8) การด าเนิน 
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การเรยีนการสอน (9) กจิกรรมเสรมิทกัษะ (10) ควบคุมกระบวนการเรยีนการสอนตามแนวการ
เรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นหลกัใช้ FILA Model (11) ก าหนดช่วงเวลาทดสอบ (12) การประเมนิผล
การเรยีน (การประเมนิตามสภาพจรงิ) (13) ขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุง ซึง่ผ่านการประเมนิ
จากผูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมมาก และผลการหาประสทิธภิาพของหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ
ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ (E1/E2)=83.15/81.17 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 2) ผลของ 
การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศึกษาที่เรยีนจากห้องเรยีนเสมอืนจรงิ
แบบใชปั้ญหาเป็นหลกั พบว่า มผีลการเรยีนสูงกว่านักศกึษาทีเ่รยีนจากหอ้งเรยีนปกตโิดยใช้
ปัญหาเป็นหลกั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  3) นกัศกึษาทีเ่รยีนผ่านหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ 
แบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษา มคีวามคงทนในการเรยีนรู้ ไม่แตกต่างกนั และ 4) 
นักศกึษาทีเ่รยีนผ่านหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนดว้ยหอ้งเรยีน
เสมอืนจรงิแบบใชปั้ญหาเป็นหลกัในระดบัอุดมศกึษาอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

กิง่เพชร ส่งเสรมิ (2552 : 348-350) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีน  
รวมแบบคละชัน้ทีม่เีดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในโรงเรยีนประถมศกึษา จงัหวดัสุรนิทร ์พบว่า 
1) การสรา้งรปูแบบการจดัการเรยีนรวมแบบคละชัน้ทีม่เีดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในโรงเรยีน
ประถมศกึษา ประกอบดว้ย หลกัการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนการสอน สื่อและ
แหล่งเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล 2) การศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรวม
แบบคละชัน้ทีม่เีดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในโรงเรยีนประถมศกึษา ในเรื่อง (2.1) การเปรยีบเทยีบ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ทีเ่ป็นเดก็ปกต ิ พบว่า มคีวามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ก่อนและหลงัการทดลองและมคีวามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (2.2) การประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบการจดัการเรยีน
รวมแบบคละชัน้ทีม่เีดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษในโรงเรยีนประถมศกึษา พบว่า คร ูผูบ้รหิาร นักเรยีน 
และผูป้กครอง มคีวาม พงึพอใจต่อรปูแบบในแต่ละดา้นและรวมอยู่ในระดบัมาก และ (2.3) การประเมนิ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรวมแบบคละชัน้ทีม่เีดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษใน
โรงเรยีนประถมศกึษาโดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิความเหมาะสมของรปูแบบทุก
ขอ้ความและโดยรวมมคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด 

ปัญญา ทองนิล (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษารปูแบบการพฒันาสมรรถภาพ  
การสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกส าหรบัครูเพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของผูเ้รยีน พบว่า รปูแบบทีใ่ชใ้นการพฒันาสมรรถภาพการสอนบูรณาการแบบสอดแทรกเพื่อ
เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนส าหรบันักศกึษาคร ูประกอบดว้ย แนวคดิการ
พฒันารูปแบบ คอื การเรยีนรูแ้บบเน้นประสบการณ์เป็นฐาน การเรยีนรูด้้วยตนเอง และการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง หลักการของรูปแบบการพัฒนา เป็นหลักการที่ระบุถึงการพัฒนา
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สมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรก สมรรถภาพการสอนเป็นสิง่ที่พฒันาได้ มี
องคป์ระกอบทีต่้องพฒันา 3 ดา้น คอื ความรู ้ทกัษะ และอัตมโนทศัน์ กจิกรรมการพฒันาต้อง
หลากหลาย และการปฏบิตักิารสอนจรงิจะพฒันาสมรรถภาพการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

  กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล (2554 : 191-224) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจ ัยในชัน้เรียนของนิสิตที่ฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการสอนคณติศาสตร ์พบว่า 1) รปูแบบการดูแลใหค้ าปรกึษาเพื่อ
ส่งเสรมิสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชัน้เรยีนของนิสติที่ฝึกประสบการณ์วชิ าชพีครู
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ มชีื่อเรยีกว่า รปูแบบการดูแลใหป้รกึษาแนะน า พพีเีอม็อี (PPME 
Mentoring Model) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบเชงิหลกัการและวตัถุประสงค์ องคป์ระกอบเชงิ
กระบวนการ และองค์ประกอบเชงิระบบสนับสนุน รูปแบบการดูแลให้ค าปรกึษาที่พฒันาขึน้ 
ประกอบดว้ย กระบวนการ 4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที ่1 คอื ระยะเตรยีมการหรอืระยะเตรยีมความพรอ้ม 
(Preparing Phase= P)  ระยะที ่2  คอื ระยะวางแผนการดแูลใหค้ าปรกึษา (Planning Phase= P)  
ระยะที ่3 คอื ระยะด าเนินการดูแลใหค้ าปรกึษา (Mentoring Phase= M) ประกอบดว้ย การด าเนินการ 
ดงันี้ (1) การประชุมก่อนการดูแลใหค้ าปรกึษาแนะน า (Preconference)  (2) การสงัเกต และ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Observation and Data Gathering) (3) การร่วมกนัวเิคราะห์ ขอ้มลู
และสะทอ้นความคดิและการปฏบิตัิ (Collaborative Reflection and Analysis) (4) การประชุม
หลงัการดูแลใหค้ าปรกึษาแนะน า (Post Conference) ระยะที ่4 คอื ระยะการประเมนิผลการ
ดูแลใหค้ าปรกึษา (Evaluating Phase= E) ซึง่รปูแบบการดูใหค้ าปรกึษาแนะน าทีพ่ฒันาขึน้มี
ประสทิธภิาพโดยการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญชาญ จ านวน 7 ท่าน  2) ผลของการใชร้ปูแบบ
การดูแลใหค้ าปรกึษาแนะน าพพีเีอม็อทีีพ่ฒันาขึน้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจของอาจารยน์ิเทศ
ต่อรปูแบบการดแูลใหค้ าปรกึษาแนะน า มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ความคดิเหน็ของ
นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการสอนคณติศาสตร ์ต่อการดแูลใหค้ าปรกึษาแนะน า มคีวาม 
คดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยมากที่สุด และพจิารณาผลการเรยีนของนักเรยีน พบว่า ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนทีส่อนโดยนิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
ในกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

นนัทวนั เรอืงอรา่ม (2554 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบศูนยก์าร  
เรยีนรูชุ้มชนนาจอมเทยีน พบว่า 1) รปูแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนนาจอมเทยีน ประกอบด้วย 
ปรชัญา  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ บทบาทหน้าที่ กลุ่มเป้าหมาย 
การประกันคุณภาพ โครงสร้างการด าเนินงาน กระบวนการท างาน และการติดตามและ
ประเมนิผล  2) ประสิทธิภาพของศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนนาจอมเทยีน โดยการประเมนิจาก
แบบสอบถาม พบว่า ผู้รบับรกิารมคีวามคิดเห็นว่ากิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการในศูนย์ฯ 
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ตอบสนองต่อความต้องการและส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูด้้วยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละ
บุคคลอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และคณะท างานศูนยฯ์ มสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการ การตดัสนิใจ
ในการด าเนินงานและการจดักิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการในศูนย์ฯ อยู่ในระดบัมากที่สุด  
และโดยการประเมนิจากการสมัภาษณ์ พบว่า ผู้รบับรกิารได้รบัทกัษะและความรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเอง ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติให้ดขีึน้ มทีางเลอืกในการประกอบอาชพี
เพิม่ขึน้ และมคีวามสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูร้บับรกิารด้วยกนัเอง  3) ผลการประเมนิรบัรองรูปแบบ
ศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนนาจอมเทยีน โดยผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิใหม้คีวามเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด    

องัสุรยี ์พนัธแ์กว้ (2557 : 256-267) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  
แบบ CLICK เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการตกผลกึทางปัญญา ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
สาขาการศกึษาปฐมวยั พบว่า 1) สภาพปัจจบุนัของการจดัการเรยีนการสอนในสาขาการศกึษา
ปฐมวยั นักศกึษาส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการเรยีนรูแ้บบพึง่พา ขาดทกัษะกระบวนการคดิและ
ขาดทกัษะในการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 2) รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ CLICK เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการตกผลกึทางปัญญา ส าหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาการศกึษาปฐมวยั 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้วเิคราะหป์ระเดน็เนื้อหา ขัน้น ามาสู่ปฏบิตักิารเรยีนรู ้ขัน้ร่วมมอื 
บูรณาการ ขัน้สรา้งสรรคช์ิน้งาน และขัน้ท าการแลกเปลีย่นความรู ้ 3) ความสามารถในการตกผลกึ 
ทางปัญญาของนกัศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั หลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่สูงกว่าก่อนการ
ทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบ CLICK โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 และ 4) การศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนทีไ่ม่ไดส้งักดั
โปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั ทีป่ฏบิตักิารสอนนักศกึษาสาขาการศกึษาปฐมวยั ในภาคเรยีนที ่2 
ปีการศกึษา 2556 ชัน้ปีที ่4 จ านวน 3 ท่าน หลงัการทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบ 
CLICK มคี่าเฉลีย่ ของคะแนนความเหมาะสมตัง้แต่ 4.10 – 4.50 ถอืว่ารปูแบบการเรยีนการสอน 
มคีุณภาพเหมาะสม 

นงเยาว ์สมพทิยานุรกัษ์ (2559 : 181-185) ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการสอน  
แนะเพื่อพฒันาสมรรถนะครพูยาบาล พบว่า 1) การพฒันารปูแบบการสอนแนะม ี 5 ขัน้ตอน 
ประกอบดว้ย (1) การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งต้น (2) การออกแบบและการพฒันารปูแบบการสอนแนะ  
(3) การประเมนิคุณภาพรูปแบบการสอนแนะ (4) การน ารูปแบบการสอนแนะไปใช้และการ 
ศกึษาประสทิธผิลของรปูแบบการสอนแนะ และ (5) การประเมนิและการปรบัปรุง 2) รปูแบบ
การสอนแนะ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื (1) ระยะก่อนการสอนแนะ เป็นระยะการเตรยีมความ
พรอ้มของครพูยาบาลเกีย่วกบัการสอนแนะ ไดแ้ก่ ความรู ้ทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการสอนแนะ 
การท าแผนการสอนแนะ  (2) ระยะการสอนแนะม ี6 ขัน้ตอน  ไดแ้ก่ การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 
การตัง้เป้าหมาย การร่วมกนัอภปิราย การวางแผน การลงมอืปฏบิตั ิและการประเมนิผล โดยใช ้
6 เทคนิค คอื การสะทอ้นการคดิ การแกปั้ญหารว่มกนั การโตต้อบซึง่กนัและกนั การฟังอย่างมี
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ประสทิธภิาพ การยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล และการตัง้ค าถาม และ (3) ระยะหลงั
การสอนแนะ เป็นระยะการประเมนิผลและการปรบัปรุง  3) สมรรถนะครพูยาบาลภายหลงัจาก
ทีไ่ดร้บัการพฒันาสงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 สมรรถนะนักศกึษาภายหลงัจากที่
ไดร้บัการสอนแนะจากครทูีผ่่านการพฒันาสมรรถนะ สงูขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
และความพงึพอใจของนกัศกึษามคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
 

งานวิจยัต่างประเทศ  
ฮารด์เลย ์(Hadley : 1998 อา้งถงึใน สุรพล บุญลอื, 2550 : 51) ไดศ้กึษาการน า  

เทคโนโลยมีาประยุกต์ใชก้บัการเรยีนการสอนของผูส้อน โดยศกึษาปฏสิมัพนัธใ์นการมสี่วนร่วม 
ในการใช ้e-Mail หอ้งสนทนาและเวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน 
และผูเ้รยีนกบัแหล่งขอ้มลู พบว่า e-Mail ใชใ้นการสนับสนุนการตอบค าถามและเป็นการเพิม่โอกาส 
ใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้มคีวามเขา้กนัไดด้ขีึน้ ลดความเกรงกลวัของผูเ้รยีน
ทีม่ต่ีอผูส้อน หอ้งสนทนาช่วยขยายขอบเขตในการสนทนาโต้ตอบ และขอบเขตของขอ้ค าถาม 
ช่วยลดขอ้จ ากดัในการแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบับทเรยีน และความล่าชา้ในการสนทนา 
ส่วนปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัแหล่งขอ้มลูจาก WWW ช่วยเพิม่ความสนใจ ซึง่เป็นเทคโนโลย ี
ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด ท าใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูไดทุ้กเวลา 

จานสัซวิสกี ้และโมเลนดา (Januszewski and Molenda, 2008 อา้งถงึใน ธนกร  
ขนัทเขตต,์ 2558: 65) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) 
ที ่ University of Central Florida พบว่า การเรยีนรูแ้บบผสมผสานจ าเป็นต้องมกีารวางแผน
และการสนับสนุนทีด่ ีซึง่รวมถงึการเรยีนรูต้ามหลกัทฤษฎ ีการพฒันาคุณภาพใหสู้งขึน้ การมี
ผูช้่วยในการพฒันาหลกัสูตร การสนับสนุนจากผูเ้รยีน มกีารประเมนิผลหลงัและระหว่างการ
เรยีนรู ้พบว่า นกัศกึษาและคณะมคีวามพงึพอใจมากในหลกัสูตร และไดผ้ลลพัธจ์ากการเรยีนรู้
แบบ Blended Learning สูงกว่าการเรยีนแบบเผชญิหน้า (Face to Face) และแบบการเรยีน 
Online เตม็รปูแบบ  พบว่า ความต้องการของนักศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีนแบบ Blended Learning 
มคีวามต้องการที่สูงมาก เนื่องจากการเรยีนการสอนดงักล่าวมคีวามสะดวกและยดืหยุ่นมาก 
ผลการศกึษาหลกัสูตรแบบผสมผสาน พบว่า มศีกัยภาพในการเพิม่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในขณะ 
เดยีวกนักล็ดอตัราจ านวนการเรยีนแบบออนไลน์เตม็รปูแบบ และยงัพบว่า ผูเ้รยีนในหลกัสูตร
ดงักล่าวประสบความส าเรจ็เช่นเดยีวกบัการเรยีนรูท้ีเ่น้นเฉพาะอยา่งใดอย่างหนึ่ง 

คาสสนั (Casson, 2009) ไดศ้กึษาคุณภาพของการประเมนิโปรแกรมการศกึษา  
นอกสถานทีท่ีโ่รงเรยีนออนตารโิอ พบว่า ประเภทของการประเมนิช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการสื่อสาร
ระหว่างกนั ช่วยพฒันาความมัน่ใจของผูเ้รยีน และช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้นอกจากนี้ 
ยงัพบว่า วธิกีารประเมนิโดยผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ถูกน าใช้ประโยชน์ในโปรแกรมการศกึษา
นอกสถานที ่และยงัช่วยใหเ้กดิการคน้พบรปูแบบทีจ่ะใหค้รพูฒันาเกีย่วกบัการประเมนิในชัน้เรยีนได ้
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    จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมโนทศัน์ การวจิยัและพฒันา และ
การพฒันารปูแบบดงักล่าว สรปุไดว้่า  

มโนทศัน์ เป็นความคดิ ความเขา้ใจ หรอืภาพความคดิทีเ่กีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอื 
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอนัเกดิจากการสงัเกต หรอืการไดร้บัประสบการณ์ในสิง่นัน้หรอื
เรื่องนัน้ แล้วน าลกัษณะร่วมหรอืมคีวามสมัพนัธ์กนั มาจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนั หรอืประมวล
เรือ่งเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นขอ้สรปุเพื่องา่ยต่อความเขา้ใจ  

การวจิยัและพฒันา เป็นกระบวนการในการสรา้งและพฒันาเกีย่วกบัผลผลติ  
กระบวนการ การบรกิาร สื่อ หรอืผลติภณัฑท์างการศกึษาที่มวีธิกีารและขัน้ตอนในการพฒันา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งผลของการพัฒนาจะถูกทดสอบ และหาประสิทธิภาพจนอยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด สรุปขัน้ตอนการวจิยัและพฒันาในการสร้างต้นแบบนวตักรรม จะต้อง
ตรวจสอบ และปรบัปรงุตน้แบบนวตักรรมอยา่งต่อเนื่องในลกัษณะของ R & D ดงันี้  
  ขัน้ตอนที ่1 วจิยั (R1 : Research) : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน 
  ขัน้ตอนที ่2 พฒันา (D1 : Development) : การพฒันา 
  ขัน้ตอนที ่3 วจิยั (R2 : Research) : การทดลอง 
  ขัน้ตอนที ่4 พฒันา (D2 : Development) : การประเมนิผลและปรบัปรงุ 
     รปูแบบ เป็นระบบหรอืโครงสรา้งที่เกดิจากความคดิ การคาดการณ์ ประสบการณ์ 
ทฤษฎีหรอืหลกัการต่าง ๆ โดยน าเสนอในรูปของข้อความ ค าอธบิาย แผนผงั ไดอะแกรม 
แผนภูม ิแผนภาพ เป็นตวัแทนของสิง่ใดสิง่หนึ่ง หลกัการ แนวคดิ องคป์ระกอบ ชุดของปัจจยั
หรอืตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั สามารถใชรู้ปแบบอธบิายโครงสรา้งความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบ ปัจจยัหรอืตวัแปรทีม่ใีนระบบหรอือธบิายล าดบัขัน้ตอนขององคป์ระกอบ
หรอืกจิกรรมในระบบต่าง ๆ  

จากการศกึษาหลกัการ แนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันารปูแบบดงักล่าว 
สรุปเป็นค านิยามเชงิปฏบิตักิารไดว้่า “การพฒันารูปแบบ หมายถงึ กระบวนการสรา้งรูปแบบ 
ประกอบด้วยขัน้ตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างรูปแบบ 3) การตรวจ
คุณภาพรูปแบบ และ 4) การประเมนิผลการใช้รูปแบบ  ซึ่งผู้ศกึษาได้น าความรู้ขา้งต้นมาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันารปูแบบของการวจิยัในครัง้นี้   
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มขีัน้ตอนด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา
ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 ขัน้ตอนที ่2 การคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ  
         ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

         2.1 การศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน 
     แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา 
     ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

         2.2 การศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
                                นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
         2.3 การศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ 
     บรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก 
 ขัน้ตอนที ่3 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษา 
                            นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดงันี้ 
         3.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ                     
         3.2 การสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
                                นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
         3.3 การตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                                ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก 
         3.4 การประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                      ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
     ในภาคตะวนัออก  
 รายละเอยีดของแต่ละขัน้ตอน ดงันี้  
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ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษามโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 

 1. วตัถปุระสงค ์ 
    เพือ่ศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ  
 

 2. การศึกษาเอกสารท่ีคดัเลือก 
    2.1 เอกสารแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน  23 คน/กลุ่ม/แนวคดิ 
    2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  จ านวน 14 เรือ่ง 
 

 3. เกณฑก์ารคดัเลือกเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
    วธิกีารเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อตรวจสอบคุณค่าของวรรณกรรม
ใชเ้กณฑด์งันี้ (จติราภา กุณฑลบุตร, 2550 : 84-85 ; พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั,ิ 2551 : 254 ;  
กวนิธร เสถยีร, 2552 และพชัร ีจนัทรเ์พง็, 2553 : 23) 
    3.1 เอกสารมเีนื้อหาสาระทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทีก่ าลงัท าวจิยัโดยตรง 
    3.2 ผูเ้รยีบเรยีงหรอืผูจ้ดัท าเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัเรือ่งทีเ่รยีบเรยีงหรอืมี
คุณวุฒแิละความเชีย่วชาญในสาระนัน้ ๆ  
    3.3 เอกสารต ารามเีนื้อหา ทฤษฎ ีและหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมในปัจจบุนั พจิารณา
จากปีทีพ่มิพห์รอืมกีารปรบัปรงุเนื้อหาในหนงัสอื 
    3.4 เนื้อหาในเอกสารมคีวามทนัสมยั โดยเฉพาะงานวจิยัควรเป็นงานวจิยัใหม ่ๆ  
ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ไมเ่กนิระยะเวลา 5-10 ปี  
    3.5 ความน่าเชื่อถอืของประเภทเอกสาร มกีารพมิพเ์ผยแพร ่ระบุชื่อผูเ้รยีบเรยีง 
วนัเดอืนปีทีต่พีมิพ ์ และความน่าเชื่อถอืของสถานทีต่พีมิพ ์โรงพมิพ ์ 
    3.6 ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของวนัเดอืน
ปีทีเ่ผยแพรห่รอืปรบัปรงุเวบ็ไซต ์วตัถุประสงคก์ารเผยแพร ่หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ 
    3.7 แหล่งตัง้ตน้ของขอ้มลูเป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภมูหิรอืแหล่งขอ้มลูทุตยิภูม ิ
    3.8 การระบุแหล่งอา้งองิขอ้มลูและวธิเีขยีนอา้งองิทีเ่ป็นมาตรฐาน 
    นอกจากพจิารณาจากเกณฑข์า้งต้นแลว้ ผูศ้กึษาไดค้ดัเลอืกจาก 
    3.9 เอกสารทีม่เีนื้อหาตรงกบัเรื่องทีท่ าวจิยั มคีวามทนัสมยั อธบิายใหผู้อ่้านเขา้ใจ
ไดช้ดัเจน มคีวามน่าเชื่อถอื มกีารพมิพเ์ผยแพร่และระบุแหล่งทีม่าเพื่อตรวจสอบและอ้างองิได ้
ส่วนใหญ่ผู้ศกึษาทบทวนวรรณกรรมจากสื่อเอกสารหนังสอื ต าราเรยีน รองลงมาเป็นเอกสาร
สื่อสิง่พมิพท์ุตยิภมู ิและสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูออนไลน์ สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส์ 
และฐานขอ้มลู CD-Roms ตามล าดบั โดยท าการสบืคน้ในช่วงระยะเวลาปีทีท่ าการวจิยั 
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    3.10 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดค้ดัเลอืกงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องทีท่ าวจิยัทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูงานวจิยั ThaiLIS เป็นแหล่งคน้ควา้ฐานขอ้มลูงานวจิยัและวทิยานิพนธใ์นประเทศ 
และ ERIC เป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มลูวารสารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นต่างประเทศ ทีไ่ดร้บั
การยอมรบั เชื่อถอืได ้โดยท าการสบืคน้ในช่วงระยะเวลาปีทีท่ าการวจิยั 
 

 4. ขัน้ตอนในการวิเคราะหเ์น้ือหา 
    ขัน้ตอนในการวเิคราะหเ์นื้อหามดีงันี้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2555 : 146-148) 
    4.1 ตัง้กฎเกณฑส์ าหรบัการคดัเลอืกเอกสารและหวัขอ้ทีจ่ะท าการวเิคราะห์ 
    4.2 วางเคา้โครงของขอ้มลูเอกสารทีน่ ามาวเิคราะห์ 
    4.3 ค านึงถงึบรบิทของขอ้มลูเอกสารทีน่ ามาวเิคราะห์ 
    4.4 วเิคราะหเ์นื้อหาตามทีป่รากฏในเอกสารมากกว่ากระท ากบัเนื้อหาทีซ่่อนอยู่ 
    4.5 สรปุใจความ  
 5. การวิเคราะหข้์อมลูแบบสร้างข้อสรปุ 
    วธิกีารหลกัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหม์ ี3 วธิ ีดงันี้ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2555 : 131-142) 
    5.1 การวเิคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic Induction) ใชก้บัการวเิคราะหเ์อกสารและ
การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวม โดยการตคีวามสรา้งขอ้สรปุจากขอ้มลูทีไ่ดม้า 
    5.2 การวเิคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มลู (Typological Analysis) ใชก้ารจ าแนก
ขอ้มลูเป็นชนิด ๆ หรอืขัน้ตอนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องกนัไป 
    5.3 การวเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู (Constant Comparison) ใชว้ธิกีาร
เปรยีบเทยีบในการวเิคราะหซ์ึง่น าไปสู่การสรา้งขอ้สรปุเชงินามธรรมและการสรา้งทฤษฎี 
 6. เกณฑท่ี์ใช้ในการสงัเคราะหต์วัแปร 
    การสงัเคราะหต์วัแปรเพื่อคดัเลอืกเป็นตวัแปรในการวจิยั ก าหนดเกณฑท์ีม่ผีูศ้กึษา
เกีย่วกบัตวัแปรนัน้อยา่งน้อย 3 คน/กลุ่ม/แนวคดิขึน้ไป (พชัร ีจนัทรเ์พง็, 2553 : 30) 
 7. การสร้างมโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
    มขีัน้ตอนในการศกึษา ดงันี้  
    7.1 ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
    7.2 คดัเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการตามเกณฑ์
ทีก่ าหนดในขอ้ 3 
    7.3 วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากขอ้ 7.2 เพื่อคดัเลอืก 
ตวัแปรทีเ่หมาะสมกบับรบิทงานวจิยัตามเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 6 
    7.4 ก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎขีองตวัแปรในการวจิยั 
    7.5 ก าหนดค านิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรในการวจิยั 
    7.6 ก าหนดตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของตวัแปรในการวจิยั 
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แผนภูมทิี ่4 สรุปการสรา้งมโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 

 
 
 
 
 

สรปุการสร้างโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ 
 

คดัเลอืกเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อคดัเลอืกตวัแปรทีเ่หมาะสม 

ก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎขีองตวัแปรในการวจิยั 

ก าหนดค านิยามเชงิปฏบิตักิารของตวัแปรในการวจิยั 

ก าหนดตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของตวัแปรในการวจิยั 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การค้นหาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ  
      ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 1. วตัถปุระสงค ์ 
     1.1 เพื่อศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
     1.2 เพื่อศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
     1.3 เพื่อศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
    2.1 ประชากร 

       ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวนัออก 9 จงัหวัด ได้แก่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจนีบุร ีระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 992 คน  
     2.2 กลุ่มตวัอย่าง 
         กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ี
ระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 361 คน ดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมทุกจงัหวดั ใชต้ารางส าเรจ็รปูของเครจซี ่และ
มอรแ์กน ( Krejcie and Morgan ,1970 : 607-610 อา้งถงึใน สุวมิล ตริกานนัท,์ 2555 : 179)  
ตารางท่ี 8  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

จงัหวดั ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

1.  จนัทบุร ี
2.  ฉะเชงิเทรา 
3.  ชลบุร ี
4.  ตราด 
5.  นครนายก 
6.  ปราจนีบุร ี
7.  ระยอง 
8.  สมทุรปราการ 
9.  สระแกว้ 

99 
185 
186 
56 
52 
101 
115 
76 
122 

36 
67 
68 
20 
19 
37 
42 
28 
44 

รวม 9 จงัหวดั 992 361 
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3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
               3.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา   
         จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ การสนับสนุนการท างานของคร ูเจตคติ
ต่ออาชพีครู การพฒันาครู คุณลกัษณะด้านวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ และความ
พงึพอใจในงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะตวัแปร และสรา้งขอ้ค าถาม
ทีส่อดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร ไดแ้บบสอบถาม จ านวน 7 ฉบบั ดงันี้ 
     ฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู 
  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของการศกึษาครัง้นี้ 
ได้สรา้งขอ้ค าถามที่สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจาก
แบบสอบถามของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 173-176)  โดยอาศยัแนวคดิจากทฤษฎพีื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการสอนแบบบูรณาการ ได้แก่ ปรชัญาพิพฒันนิยม (Progressivism) ที่ Dewey 
น ามาใชใ้นการศกึษา ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers 
และทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 
2543 : 28-55 ; ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-70 ; 
นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 
165-168 ; ทศินา แขมมณี, 2557 : 26-90) ผนวกกบัหลกัการและแนวทางการจดัการศกึษาที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
โดยเฉพาะตัง้แต่มาตราที ่22-30 แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 35 ขอ้ 
แบ่งเป็น 8 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั 
                               ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ 
    ความรู ้จ านวน 4  ขอ้ 
         ดา้นที ่3 การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิ 
    ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง จ านวน  4 ขอ้  
  ดา้นที ่4 การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
    จ านวน 3 ขอ้ 
         ดา้นที ่5 การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน 
    เกดิการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
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          ดา้นที ่6 การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 
      รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  
    จ านวน 5 ขอ้ 
          ดา้นที ่7 การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 
    เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขจ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่8 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 
    ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 4 ขอ้     

     ฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการสนับสนุนการท างานของครูครัง้นี้  ได้สร้างข้อ
ค าถามที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบ 
สอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 177-178) โดยอาศยัแนวคดิ ของทคิเคลิ (Tickle, 1994 : 180) 
เกีย่วกบัการสนบัสนุนการท างานของครใูนโรงเรยีน ประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีก่ าหนดใหม้กีารสนบัสนุนการท างานของครู 
ทัง้ในดา้นมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของคร ูทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการศกึษา การลงทุน 
ในชุมชน สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา และการสนับสนุนจากองคก์รต่าง ๆ  แบบสอบถาม
เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive)  มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1  ขอ้มลูขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  การสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  การสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 7 ขอ้ 
  ดา้นที ่4  ความสามคัคขีองหมูค่ณะ จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  ความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน จ านวน 5 ขอ้ 
 

     ฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัเจตคตต่ิออาชพีครคูรัง้นี้ ได้สรา้งขอ้ค าถามทีส่อดคลอ้ง
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
วธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 179-180) โดยอาศยัแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 
1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) 
ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของเจตคติประกอบด้วย 3 ประการ คือ ด้านความรู้ความคิด หรอื
สตปัิญญา ด้านความรู้สกึหรอือารมณ์  และด้านพฤตกิรรม แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก 
(Positive) จ านวน 17 ขอ้ และขอ้ค าถามเชงิลบ (Negative) จ านวน 8 ขอ้ รวมจ านวน 25 ขอ้ 
แบ่งเป็น 3 ดา้น  ประกอบดว้ย 
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  ดา้นที ่1  ความรู ้ จ านวน 10 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  ความรูส้กึ จ านวน 7 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  พฤตกิรรม จ านวน 8 ขอ้ 

 

                ฉบบัท่ี  4  แบบวดัการพฒันาคร ู 
      เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวดัการพฒันาครคูรัง้นี้  ได้สรา้งขอ้ค าถามทีส่อดคล้องกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิี
ของลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 181-183) โดยอาศยัแนวคดิของวนิ เชือ้โพธิห์กั (2537 : 20-22) ; เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 
2000 : 20-30) ; มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2546 : 42-43) เกี่ยวกบัการพฒันาคร ูประยุกต์
กบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545  
ทีก่ าหนดให้มกีารพฒันาครู ทัง้ในด้านมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของครู แบบสอบถาม
เป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
    ซึง่กนัและกนั  จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ี 
    จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 ส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน  การสรา้งนวตักรรม   
    และการท าวจิยัในชัน้เรยีน  จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่4 การจดัท าโครงการส่งเสรมิ พฒันาบุคลากร  จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  การจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาคร ูจ านวน  4 ขอ้ 
 

               ฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ   
   เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีครัง้นี้  ไดส้รา้งขอ้ค าถามทีส่อดคลอ้ง 
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
วธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 184-185) โดยอาศยัแนวคดิของสาโรช บวัศร ี(2524 : 30-32) ; พารค์เคย ์และ
สแตนฟอรด์ (Parkay and Stanford, 1992 : 20-21) และสุรชาต ิสงัขร์ุ่ง (2537 : 53-54) 
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะด้านวชิาชพี ประยุกต์กบัพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 7 ที่มเีจตนารมณ์ที่จะให้วชิาชพีครู เป็น
วชิาชพีชัน้สงู แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสตูร จ านวน 9 ขอ้ 
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  ดา้นที ่2 ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
    จ านวน  11 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่4 ความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  
    จ านวน 2 ขอ้ 

                ฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ  
  เครื่องมอืที่ใช้ในการวดัเจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการครัง้นี้ ได้สร้างข้อ
ค าถามที่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบ 
สอบถามของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 186-187) โดยอาศยัแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์
(Rosenberg and Hovland, 1960 อา้งถงึใน ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; 
สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ทีก่ล่าวถงึองคป์ระกอบของเจตคติประกอบดว้ย 3 ประการ คอื 
ด้านความรู้ความคิดหรือสติปัญญา ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์  และด้านพฤติกรรม 
แบบสอบถามเป็นข้อค าถามเชิงบวก (Positive) จ านวน 16 ข้อ เป็นข้อค าถามเชิงลบ 
(Negative) จ านวน 9 ขอ้ รวมจ านวน 25 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1 ความรู ้ จ านวน 9 ขอ้ 
  ดา้นที ่2 ความรูส้กึ  จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 พฤตกิรรม จ านวน 10 ขอ้ 
 

              ฉบบัท่ี  7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน  
   เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจในงานครัง้นี้  ได้สร้างข้อค าถามที่
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะของตวัแปร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) และบางส่วนปรบัปรุงมาจากแบบสอบถามของสุภาพ เตม็รตัน์ 
(2550 : 188-189) โดยอาศยัแนวคดิของทฤษฎสีองปัจจยั(Herzberg’s Two-Factors Theory) 
ทีก่ล่าวถงึ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจุน (Herzberg, Mausner and Snyderman, 1959 : 113-115) 
แนวคดิองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงานของกลิเมอร ์(Gilmer, 1971: 280-283) และ
มยุเรศ  ฮาดวเิศษ (2544 : 25-26)  แบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 
25 ขอ้ แบ่งเป็น 5 ดา้น ประกอบดว้ย 
  ดา้นที ่1  ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ จ านวน 5 ขอ้ 
  ดา้นที ่2  ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่3  ความกา้วหน้าในการท างาน จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่4  การไดร้บัการยอมรบันบัถอื  จ านวน 4 ขอ้ 
  ดา้นที ่5  ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน จ านวน 7 ขอ้ 
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                 3.2 เกณฑก์ าหนดค่าน ้าหนักของการประเมินและการแปลความหมาย 
                        เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77) ดงันี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั   ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั 

5 
4 
3 
2 
1 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 

1 
2 
3 
4 
5 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 
         
 

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981  
อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2552 : 111) ดงันี้  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป    

 

           3.3 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
        1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครือ่งมอื  

    โดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ทัง้ 7 ฉบบั ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 7 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรมหรอืคุณลกัษณะที่ต้องการวดัตามที่ก าหนดไว้ในนิยาม 
ดว้ยการใชว้ธิวีเิคราะหค์่าดชันีความสอดคล้องหรอืค่าดชันีความเที่ยงตรง IOC (Item Objective 
Congruence Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  
0 =  ไมแ่น่ใจ  -1 = ไมส่อดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า 
วดัไดส้อดคลอ้งกนั (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานันท์, 2551 : 165) 
คณะผูเ้ชีย่วชาญอนัทรงคุณวุฒ ิจ านวน 7 คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก และมปีระสบการณ์
ดา้นการสอน 7 ปีขึน้ไป ดงันี้ 
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและนวตักรรมการศึกษา : 
(1) รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา โชคเหรยีญสุขชยั 

                    -หวัหน้าหลกัสตูรนวตักรรมการสื่อสารมวลชนและอาจารยป์ระจ า 
    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และนวตักรรมสื่อสารมวลชน 
    คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                   -Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Australia 
   -Certificate of Journalism and Mass Communication 
    Kent State University, Ohio, USA  
   -M.A. (Communication and Cultural Studies)  
    The University of Western Sydney, Nepean, Australia 
   -ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหา : 
(2) ดร.พงศธ์ร โพธิพ์ลูศกัดิ ์  

             -อาจารย ์(เกษยีณอาย)ุ คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                              -ปรญิญาโท สาขา Management Information System 
                               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

(3) ดร.สุรวีลัย ์ ลิม้พพิฒันกุล  
            -รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษานอกโรงเรยีน 

 ส านกังาน กศน. 
   -ปรญิญาเอก สาขาวชิาการอาชวีศกึษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   -ปรญิญาโท สาขาการศกึษาผูใ้หญ่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 (4) ดร.กุลธดิา รตันโกศล 

        -ครเูชีย่วชาญ  สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก  ส านกังาน กศน. 
       -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   -(The 2014 Fall Semester) Conducing studies and research as  
    a part of the Doctorate in Education “Andragogy program”   
    Lindenwood University, St.Charles, Missouri, USA 
   -ปรญิญาโท  สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
    คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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                         ผู้เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล : 
(5) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล กฤชคฤหาสน์ 

   -หวัหน้าภาควชิาการประเมนิและการวจิยัและอาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาการประเมนิและการวจิยั คณะศกึษาศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

       -ปรญิญาเอก สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-Certificate of Practice in Teacher Education  AUT University  
 New Zealand 
-Certificate of Psychological Measurement : Basic and  
 Applications   Illinois State University, Chicago, USA 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

(6) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ ชนะสทิธิ ์
       -คณบด ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
        -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร 
   -ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
                               มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา :  
(7) ดร.สมบรูณ์ บรูศริริกัษ์     

   -อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
       -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

-ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
 

  ผลการพจิารณาความสอดคล้องของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
หรอืคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดัและความเหมาะสมของรปูแบบการตอบสนองของแต่ละขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามทัง้ 7 ฉบบั พบว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Item–Objective Congruence Index) 
ของขอ้ค าถามในฉบบัที ่1-7 ทุกขอ้ มคี่าเท่ากบั 1.00 (รายละเอยีดการวเิคราะหค์่า IOC ฉบบัที ่1 
ภาคผนวก ฑ : 386, ฉบบัที ่2 ภาคผนวก ณ : 392, ฉบบัที ่3 ภาคผนวก ต : 396, ฉบบัที ่4 
ภาคผนวก ท : 400, ฉบบัที ่5 ภาคผนวก น : 404, ฉบบัที ่6 ภาคผนวก ป : 408 และฉบบัที ่7 
ภาคผนวก ฝ : 412)  
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  2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายข้อ และหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของเครื่องมอืแต่ละฉบบั โดยการน าแบบสอบถามทัง้ 7 ฉบบั ไปทดลองใชก้บัครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item - Total Correlation) ตัง้แต่ 
0.2 ขึน้ไป เป็นขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนก ใชไ้ด ้และน าไปหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิหีาค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 
2553 : 147) พบว่า 
      ฉบบัที ่1 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.219-0.664   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.920   (ภาคผนวก ฒ : 389) 
      ฉบบัที ่2 แบบวดัการสนบัสนุนการท างานของคร ู 
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.328-0.894   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.956  (ภาคผนวก ด : 394) 
      ฉบบัที ่3 แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.285-0.717  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.904  (ภาคผนวก ถ : 398) 
      ฉบบัที ่4 แบบวดัการพฒันาคร ู  
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.400-0.892  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.965   (ภาคผนวก ธ : 402) 
      ฉบบัที ่5 แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.366-0.762   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.953  (ภาคผนวก บ : 406) 
      ฉบบัที ่6 แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.215-0.732  
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.861  (ภาคผนวก ผ : 410) 
      ฉบบัที ่7 แบบวดัความพงึพอใจในงาน   
     มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง 0.248-0.792   
     มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.913   (ภาคผนวก พ : 414)      
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แผนภูมทิี ่5 สรุปการสรา้งและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

สรปุการสร้างและการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ศกึษาแนวคดิและการสรา้งเครือ่งมอื 

ก าหนดขอบขา่ยการสรา้งแบบสอบถาม 

สรา้งแบบสอบถาม 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ/วเิคราะหค์่า IOC/ปรบัปรงุ 

ทดลอง (Try Out) 

ตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถาม 

วเิคราะหค์่าอ านาจจ าแนก  

วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ 

จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
     การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   4.1 ประสานงานเพื่อขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลูกบัส านกังาน กศน. จงัหวดั  9 แห่ง 
ในภาคตะวนัออกในเบือ้งตน้ 
   4.2 ส่งแบบสอบถามใหส้ านกังาน กศน. จงัหวดั 9 แห่งในภาคตะวนัออก ในวนัที ่
10 มถุินายน 2559  
   4.3 รบัแบบสอบถามกลบัดว้ยตนเองและไดร้บักลบัคนื ระหว่างวนัที ่7 - 8 กรกฎาคม 
2559 จ านวน 361 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 
   4.4 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 

          5. การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 
    การวเิคราะหข์อ้มลู ไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 
   5.1 น าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์มาลงรหสั ใหค้ะแนนตามน ้าหนกัคะแนนแต่ละขอ้ 
และบนัทกึขอ้มลูลงคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ 
   5.2 วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดงันี้ 
          1) วเิคราะหร์ะดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  โดยการค านวณค่าเฉลีย่ ( )  
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่   

  (1) การสนบัสนุนการท างานของคร ู 
  (2) เจตคตต่ิออาชพีคร ู 
  (3) การพฒันาคร ู 
  (4) คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  
  (5) เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ  
  (6) ความพงึพอใจในงาน  

 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนโดยแบ่งค่าเฉลีย่เป็นช่วง ๆ  ตามแนวคดิของเบสท ์ 
(Best, 1981 อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) แต่ละช่วง 
มคีวามหมาย ดงันี้ 
 4.50-5.00     หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ  
              พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 3.50-4.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ  
     พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัมาก 
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 2.50-3.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
        พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.50-2.49     หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
             พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัน้อย 
 1.00-1.49     หมายถงึ  คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อปัจจยันัน้ ๆ มผีลต่อ 
             พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

  2) วเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยการค านวณค่าเฉลีย่ ( ) และ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวน 8 ดา้น ไดแ้ก่   

   (1) การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ 
ผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล   

   (2) การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต ์
ความรู ้  

   (3) การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ 
ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง   

   (4) การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
   (5) การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิ 

การเรยีนรู ้  
   (6) การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 

รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน    
   (7) การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 

เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  
   (8) การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 

ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน   
 

ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยแบ่งค่าเฉลีย่เป็นช่วง ๆ ตามแนวคดิของเบสท ์ 
(Best, 1981 อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) แต่ละช่วง 
มคีวามหมาย ดงันี้ 
 4.50-5.00    หมายถงึ  คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 

การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 3.50-4.49    หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 

การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัมาก 
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 2.50-3.49    หมายถงึ   คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.50-2.49   หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัน้อย 

 1.00-1.49   หมายถงึ คร ูกศน. มคีวามเหน็ต่อพฤตกิรรม 
    การสอนแบบบูรณาการดา้นนัน้ ๆ อยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

                    3) วเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัพฤตกิรรม
การสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดย
การหาค่าสมัประสทิธิ ์สหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson’s Product Moment  Correlation Coefficient)   
 

          ก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ โดยแบ่งค่าเป็นช่วง ๆ  
(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2544 : 316) ดงันี้ 
 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์   30       หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัต ่า 

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.31–0.70    หมายถงึ  มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.71–1.00 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นัอยูใ่นระดบัสงู 
 

  4) วเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในรปูคะแนนดบิและรปูคะแนนมาตรฐาน 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
         นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

 ขัน้ท่ี 1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐานในการพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอน 
    แบบบรูณาการ 
 

  1.1 วตัถปุระสงค ์
       1) เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสภาพการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา
       2) เพื่อศกึษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารปูแบบ 
       3) เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันารปูแบบและคู่มอืประกอบรปูแบบ  

        1.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้น้ี ไดแ้ก่ 
       1) ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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       2) ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่งัเกต การสมัภาษณ์ การนิเทศ และการประชุม 
       3) ขอ้มลูจาการสนทนาแบบไม่เป็นทางการกบัครผููส้อนสถานศกึษา กศน.
อ าเภอ ใน 9 จงัหวดัเขตภาคตะวนัออก โดยเลอืกผูใ้ห้ขอ้มลูแบบเจาะจงจากบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการจดัการเรยีนรู ้
 

        1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลู    

        1.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร ต ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และ
การสนทนาแบบไม่เป็นทางการกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ ใน 9 จงัหวดัเขตภาคตะวนัออก 
 

        1.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       โดยการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท าการวเิคราะห์โดยใช้การตรวจสอบขอ้มูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ในวธิกีารตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนของประเดน็การสนทนาเฉพาะเรื่องทีเ่กี่ยวกบัสภาพ
การจดัการเรยีนรู ้บรบิทของสถานศกึษา ปัญหา  และความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรยีน 
ใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ กนั  เพื่อรวบรวมขอ้มลูเรื่องเดยีวกนั โดยวเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลู 
3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน ต ารา และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 2) ขอ้มลูจาก
การลงพืน้ทีส่งัเกต สมัภาษณ์ การนิเทศ การประชุม และ 3) ขอ้มลูจาการสนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ  
       การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เป็นแบบพรรณนาความ และสงัเคราะหแ์นวคดิ เพื่อสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอน
แบบบรูณาการ 
 

 ขัน้ท่ี 2 การสร้างรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
                           นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

        2.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

        2.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้น้ี ไดแ้ก่ 
       1) ขอ้มลูจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ที ่1 : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานใน
การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ  
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        2) ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ผลการศึกษามโนทศัน์
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตวัแปรเกณฑ)์ และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์)  

        2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้น้ี ไดแ้ก่ แบบบนัทกึขอ้มลู   

        2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากขัน้ที ่1 : การศกึษา 
ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ และข้อมูลจากผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู ตอนที ่1 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตวัแปรเกณฑ)์ 
และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์)  

        2.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       โดยการสงัเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มลู และน าขอ้มูลที่มี
ความสมัพนัธ์กนัมาเชื่อมโยงระหว่างกนัเพื่อสรา้งเป็นรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

 ขัน้ท่ี 3 การตรวจสอบคณุภาพรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
                                 ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

        3.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

        3.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งข้อมูลของการศึกษาในขัน้นี้ ใช้วิธีการประเมนิความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ในดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ดา้นความเป็นไป
ได้ของรปูแบบ และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ รวมถงึความเหมาะสมของคู่มอืประกอบ
รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
ในภาคตะวันออก  โดยเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน 7 คน  มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก มปีระสบการณ์ดา้นการสอนไมต่ ่ากว่า 7 ปี 
        3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาขัน้นี้  ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม
โดยรวมของรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก และแบบประเมนิความเหมาะสมของคู่มอืประกอบ
รูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวันออก ซึ่งแบบสอบถามการประเมนิความคิดเห็นที่สร้างขึ้นบางส่วน
ปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามของนนัทวนั เรอืงอร่าม (2554 : 174) โดยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) การหาคุณภาพของ
เครื่องมอื โดยการน าแบบสอบถามที่จดัท าขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ
เนื้อหา (Content Validity) ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามที่ก าหนดไว้ ด้วยการใช้วิธี
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งหรอืค่าดชันีความเทีย่งตรง IOC (Item Objective Congruence 
Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  0 =  ไม่แน่ใจ  
-1 = ไม่สอดคล้อง และคดัเลอืกข้อค าถามที่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า วดัได้
สอดคลอ้งกนั (ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) 
เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมนิ (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77) ดงันี้  
 
 
 

ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบัการประเมิน 
1 
2 
3 
4 
5                           

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
         

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981  
อา้งถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2552 : 111) ดงันี้  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป   
 

        3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการน าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณา
ประเมนิความคดิเหน็ และเกบ็ขอ้มลูกลบัคนืดว้ยตนเอง  
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        3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
       วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดว้ยการวเิคราะห ์
หาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

 ขัน้ท่ี 4 การประเมินผลการใช้รปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู   
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก    

        4.1 วตัถปุระสงค ์
       เพื่อประเมนิผลการใช้รูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

        4.2 แหล่งข้อมลู 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้นี้  เป็นการเลอืกสถานศกึษาแบบเจาะจง
โดยท าการศกึษา กรณศีกึษา : กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นสถานศกึษา
ขนาดเลก็ และมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
       1) ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 188 คน  
       2) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นักศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน  127 คน 
ดว้ยวธิกีารสุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเรจ็รปู 
ของเครจซี ่และมอรแ์กน ( Krejcie and Morgan ,1970 : 607-610 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์, 
2555 : 179)   

        4.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
       เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาขัน้นี้ ได้แก่ แบบประเมนิความพงึพอใจของ
นักศกึษาต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) เป็นแบบสอบถามชุดเดยีวกบัแบบวดัพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการของครูฉบบัที่ 1 โดยปรบัขอ้ความ ลดจ านวนขอ้ และเรยีงล าดบัด้านใหม่ เพื่อ
ความเหมาะสมกบัการตอบของผู้เรยีน เป็นข้อค าถามเชงิบวก (Positive) มจี านวน 34 ข้อ 
แบ่งเป็น 8 ดา้น ประกอบดว้ย  
         ดา้นที ่1 การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตั ิ 
    ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง จ านวน  4 ขอ้  
  ดา้นที ่2 การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม  
    จ านวน 3 ขอ้ 
  ดา้นที ่3 การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ 
    ความรู ้จ านวน 4  ขอ้ 
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  ดา้นที ่4 การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั 
                               ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จ านวน 6 ขอ้ 
  ดา้นที ่5 การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็น 
    ขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน จ านวน 4 ขอ้ 
          ดา้นที ่6 การส่งเสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนได้ 
    เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข จ านวน 5 ขอ้ 
         ดา้นที ่7 การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน 
    เกดิการเรยีนรู ้จ านวน 4 ขอ้ 
          ดา้นที ่8 การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ 
      รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  
    จ านวน 4 ขอ้ 
 

                  1)  เกณฑก์ าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิและการแปลความหมาย 
                         เกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการประเมนิ ดงันี้ 
                         (ธานินทร ์ศลิป์จาร,ุ 2550 : 77)   

 

ข้อค าถามเชิงบวก ข้อค าถามเชิงลบ 
ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั   ค่าน ้าหนักคะแนน ระดบั 

5 
4 
3 
2 
1 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 

1 
2 
3 
4 
5 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยทีสุ่ด 
         

2) เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉลีย่ ตามแนวคดิของเบสท ์(Best, 1981 
   อ้างถงึใน จริาพร นราศร,ี 2550 : 136 ; ธานินทร ์ศลิป์จารุ, 2552 : 111) ดงันี้

  

คะแนนเฉลีย่ การแปลความหมาย 
1.00 – 1.49 
1.50 – 2.49 
2.50 – 3.49 
3.50 – 4.49 
4.50 – 5.00 

น้อยทีสุ่ด 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

มากทีสุ่ด 
 

เกณฑใ์นการยอมรบัครัง้นี้ ตอ้งมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50  ขึน้ไป    
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            4.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
              1) การหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครือ่งมอื  

          โดยการน าแบบสอบถามทีจ่ดัท าขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญชุดเดมิตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา ส านวนภาษา และหาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะที่ต้องการวัดตามที่ก าหนดไว้ ด้วยการใช้วิธี
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งหรอืค่าดชันีความเที่ยงตรง IOC (Item Objective Congruence 
Index) โดยใชเ้กณฑก์ารวเิคราะหค์ะแนนและประเมนิผล ดงันี้ +1  =  สอดคลอ้ง  0 =  ไม่แน่ใจ  
-1 = ไมส่อดคลอ้ง และคดัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จงึจะถอืว่า วดัไดส้อดคลอ้งกนั 
(ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ, 2546 : 158-160 ; สุวมิล ตริกานนัท,์ 2551 : 165) 
    ผลการพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถามกับวตัถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรม หรอืคุณลกัษณะทีต่อ้งการวดัและความเหมาะสมของรปูแบบการตอบสนองของแต่ละขอ้
ค าถามในแบบสอบถาม พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Item–Objective Congruence Index) 
ของขอ้ค าถามของแบบสอบถาม มคี่าเท่ากบั 1.00 (ภาคผนวก ฟ : 416) 
        2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) รายขอ้ และหาค่าความเชื่อมัน่  
(Reliability) ของเครือ่งมอื โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม ค่าอ านาจจ าแนก (Corrected Item - Total Correlation) ตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป 
เป็นขอ้ทีม่คี่าอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้และน าไปหาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) (บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2553 : 147) 
พบว่า มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.210-0.887  และมคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.915 
(ภาคผนวก ภ : 419)    

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้บรหิารสถานศกึษา 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ และไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากสถานศกึษาส่งแบบรายงานค่าสถติคิะแนนสอบ
ปลายภาคแยกตามระดบัชัน้และรายวชิาที่ลงทะเบยีน ของ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา ในปีการศกึษา 2559 และปีการศกึษา 2560  
 

        4.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
       วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ ดว้ยการวเิคราะห ์
หาค่าสถติพิืน้ฐานของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( )  และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ก าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และขอ
เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

   แทน ค่าเฉลีย่ (Mean) 
S.D.  แทน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t แทน การทดสอบโดยใชค้่า t-test 
F แทน ค่าสถติทิดสอบเอฟ (F-distribution) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนเบีย่งเบนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
MS แทน ค่าความแปรปรวน 
df แทน องศาแห่งความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
p  แทน ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมตฐิาน (Probability)  
* แทน การมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
r * แทน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

 
  

R2 * แทน สมัประสทิธิก์ารท านาย/การตดัสนิใจ 
 a แทน ค่าคงทีข่องการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ 
  b แทน สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัพยากรณ์ซึง่พยากรณ์ในรปู  

  คะแนนดบิ  
β แทน สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของตวัพยากรณ์ซึง่

พยากรณ์พยากรณ์ในรปู                 พยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน 
 P    แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถติ ิ
 SE.b   แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสทิธิข์องตวัพยากรณ์ 
 SE.est  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
             Tolerance แทน ค่าความคงทีใ่นการยอมรบั 
 VIF   แทน ค่าปัจจยัการขยายตวัของความแปรปรวน 
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             X1     แทน การสนับสนุนการท างานของคร ู 
   X2     แทน เจตคตต่ิออาชพีคร ู
             X3  แทน การพฒันาคร ู

   X4  แทน คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
   X5  แทน เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ 
   X6  แทน ความพงึพอใจในงาน 
   Y1  แทน การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ 
   ความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

             Y2           แทน การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และ 
    การประยกุตค์วามรู ้
             Y3                 แทน การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  
    ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

   Y4  แทน การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรม 
ทีด่งีาม 

   Y5  แทน การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวก 
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

   Y6  แทน การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสาน 
ความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนั 
พฒันาผูเ้รยีน   

              Y7           แทน การส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ 
    ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข 
              Y8           แทน การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผล 
    การประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 

   Ytotal  แทน พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ(โดยรวม)  
    ̂  แทน สมการพยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิ 
    ̂  แทน สมการพยากรณ์ในรปูของคะแนนมาตรฐาน 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ได้น าเสนอผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา จ านวน 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
     โดยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) และสงัเคราะหผ์ลการศกึษา 
 ตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ  
     ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

     2.1 ผลการวเิคราะหร์ะดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน 
                            แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

      โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     2.2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา         
                  นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  

          โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ ( )และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     2.3 ผลการวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ 
             บรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
          โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple  
                         Regression Analysis) ในรปูคะแนนดบิและรปูคะแนนมาตรฐาน 
 ตอนที ่3 ผลการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษา 
                       นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
                3.1 ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบ 
          บรูณาการ     
                            โดยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) และสงัเคราะหผ์ลการศกึษา 
     3.2 ผลการสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
                            นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
          โดยการสงัเคราะหข์อ้มลูผลการศกึษา 
     3.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                              ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
      โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
     3.4 ผลการประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
                 ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
      โดยการวเิคราะหค์่าคะแนนเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ตอนท่ี 1 ผลการศึกษามโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
เพื่อน าไปสู่การก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎ ีค านิยามเชงิปฏบิตักิาร และตวัชีว้ดัพฤตกิรรม เพื่อเป็น 
ประเดน็ในการสรา้งแบบวดั โดยอาศยัทฤษฎ ีหลกัการ และแนวคดิต่าง ๆ สามารถสรุปผลการ
สงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการตามประเด็น
ส าคญัทีศ่กึษา ไดด้งันี้ 
 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอน 
   แบบบรูณาการ จ าแนกตามประเดน็ส าคญัทีศ่กึษา 
 

1. ความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

วเิชยีร อนิทรสมพนัธ ์  
  (2546) 
Morickel (1998) 
นงลกัษณ์ วริชัชยั,  
  บุบผา เมฆศรทีองค า และ  
  ธรีวฒัน์ ฆะราช (2551) 
อรนุช ลมิตศริ ิ(2553) 
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์  
  (2553) 
ทศินา แขมมณ ี(2557)   

 

การสอนแบบบูรณาการ เริม่เกดิขึน้ในสมยัของดวิอี้ (Dewey) 
มแีนวคดิว่า การศกึษาคอืชวีติ การจดัการเรยีนการสอนควรยดึ 
ผู้เรยีนเป็นส าคญัและต้องพฒันาผู้เรยีนในลกัษณะเบ็ดเสร็จ
สมบรูณ์ในตวั มใิช่เป็นการพฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องเดยีว การจดั 
การสอนแบบบูรณาการ จงึเป็นกระบวนการรเิริม่สรา้งสรรค์ที่
ผู้สอนต้องผสมผสานเนื้อหาสาระรายวชิาและวธิสีอนที่ประสบ
ความส าเร็จจากที่ได้เรียนรู้ในอดีตเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนา
ผู้เร ียนโดยองค์รวม ดิวอี้เชื่อว่าคนเราสามารถเชื่ อมโยง
ความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่มใีนหลกัสูตรได้
อย่างน้อย 2 วชิาขึ้นไป วธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรยีน
สามารถน าเอาประสบการณ์ที่ได้ร ับจากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอืเรื่องที่จะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนควรเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
จากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วมในกจิกรรม ผูส้อนเป็นเพยีง
ผูก้ระตุน้ ส่งเสรมิ และแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
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2. ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 

 ผูแ้ต่ง สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 
Dewey (1963) 
Bruner (1963) 
Rogers (1969) 
Gardner (1983, 2548) 
ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล,  
  นิรมล ศตวุฒ ิและ 
  ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั 
  (2543)  
 ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล,  
  นิรมล ศตวุฒ ิและ  
  ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั   
  (2549) 
นิรมล ศตวุฒ ิ(2551) 
อรนุช ลมิตศริ ิ(2553) 
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์  
  (2553) 
ทศินา แขมมณ ี(2557)  

ทฤษฎพีื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการที่คดัสรรมา 
มหีลกัการและแนวคดิทีส่อดคล้องกนัหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะ
การบรูณาการและการยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
1. ปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม (Progressivism) 
    โดย Dewey ไดน้ าแนวคดิมาใชใ้นการศกึษา  
    มแีนวคิดว่า คนเราสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของ
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ทีม่ใีนหลกัสูตรไดอ้ย่างน้อย 2 วชิาขึน้ไป และ
วธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอาประสบการณ์ที่
ได้รบัจากการเรยีนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอืเรื่องที่
จะเรยีนรู้ใหม่ต่อไปได้ ในการจดัการเรียนการสอนควรเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ผูส้อนเป็นเพยีงผูส้่งเสรมิและแนะน าให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้  
2. ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner   
    มีแนวคิดว่า การจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน
สามารถจดัเตรียมประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อมเองตามธรรมชาติถ้าการ
น าเสนอตรงกับเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียน และใช้วิธีการที่
เหมาะสม มกีารใช้แรงจูงใจผู้เรยีนในกระบวนการเรยีนการสอน
ทัง้แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก   
3. ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers   
    มแีนวคดิว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิอย่างมปีระสทิธภิาพถ้าผูเ้รยีนมี
แรงจูงใจ มเีจตคตทิี่ดต่ีอการเรยีนรู ้เน้นการสรา้งบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดแรงจูงใจ การจัดหลักสูตรที่มีความ
ยดืหยุ่นให้ผูเ้รยีนแต่ละคนได้เลอืกเรยีนตามความถนัดและความ
สนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี
ความสามารถหลายด้าน มคีวามรูใ้นการแก้ปัญหา มสีตปัิญญาที่
จะเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมผีูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าช่วยเหลอื  
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2. ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ (ต่อ) 
 ผูแ้ต่ง สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

 4. ทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner 
    (Theory of Multiple Intelligences)  

มแีนวคดิว่า การจดัการเรยีนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผู้เรยีน ให้ความส าคญักบัเชาวน์ปัญญาหลายด้าน 
การสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ ใชว้ธิสีอน 
ทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัิ ใชส้ื่อ แหล่งการ
เรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ประเมนิผลดว้ยวธิกีารหลากหลาย 
มกีารคดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรูท้ ัง้หลาย
เขา้ดว้ยกนั การคดิเชงิสงัเคราะหเ์ป็นองคร์วม การพฒันาเชาวน์ปัญญา 
ช่วยในการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการด้านต่าง ๆ กบัการเรยีนรู้
วิชาอื่น ๆ ในการสอนแบบบูรณาการ ควรเน้นการพัฒนา
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหลายดา้นไปพรอ้ม ๆ กนั โดยการ 
จดักิจกรรมตามสภาพจรงิในชีวติประจ าวนั การมสี่วนร่วมใน
กจิกรรม การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรยีนโดย
องค์รวม เน้นการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสื่ อ
ความหมาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใช้สื่อและแหล่งการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

 

3. หลกัการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

ส านกังานคณะกรรมการ 
  การศกึษาแห่งชาต ิ(2545) 
ส านกังานส่งเสรมิการศกึษา 
  นอกระบบและการศกึษา 
  ตามอธัยาศยั (2551)  

หลกัการจดัการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบบูรณาการ 
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีไ่ดค้ดัสรรไวส้่วนหนึ่งทีจ่ะช่วย
แก้ปัญหาและปฏริูปการจดัการศกึษาของไทยได้ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นได้ในมาตราที่ 22-30 เช่น หลักการบูรณาการ หลักการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ หลกัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ 
หลักการเรียนรู้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ หลักการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม หลกัการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
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4. ความหมายของพฤติกรรมการสอน 

 ผูแ้ต่ง สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 
พฤกษา สุขมุาภยั (2546) 
จติราภรณ์ พงษ์มาล ี(2550) 
ขวญัฤด ีธราธารกุลวฒันา(2556) 
เมธ ีสารดษิฐ ์(2557) 

พฤติกรรมการสอน เป็นการกระท าหรอืกิจกรรมที่ผู้สอน
แสดงออกในขณะปฏิบัติการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน โดยมกีารใช้สื่ออุปกรณ์
การเรยีน การวดั และประเมนิผลเพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนเกิด
การเรยีนรูไ้ปในทางทีพ่งึประสงค ์

5. ความหมายของการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

Travass and Revores (1990) 
Beane (1991),Johnsen (1994) 
วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542) 
กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ (2543) 
วเิศษ  ชณิวงศ ์(2544)   
ส าล ี รกัสุทธ ีและคณะ (2544) 
โศภนา  บุญยะกลมัพ (2546) 
ส านกัวชิาการและมาตรฐาน 
  การศกึษา (2547) 
ทศินา  แขมมณ ี(2557) 
สุคนธ ์สนิธพานนท ์(2558) 

การสอนแบบบูรณาการ เป็นการน าเนื้อหาสาระที่มคีวาม
เกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วม ใหค้วามส าคญักบัผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนรูจ้กัเรยีนรูด้้วยตนเอง ได้เรยีนรูใ้นเรื่องที่สอดคล้อง
กับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้
พฒันาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจ าวนัได ้   

6. ความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

กรมวชิาการ (2544) 
อรทยั มลูค า และคณะ (2544) 
ส านกังานคณะกรรมการ 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2547)  
ส านกัวชิาการและมาตรฐาน 
  การศกึษา (2547) 
เบญจมาศ อยูเ่ป็นแกว้ (2548) 
อลศิรา ชชูาต ิ(2549)  
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553)  

การสอนแบบบูรณาการ เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีบู่รณาการ
ระหว่างความรู้และกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความ
สนใจของผู้ เรียนแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่าง และ
นอกจากจะพฒันาด้านความรูแ้ลว้ยงัใหค้วามส าคญักบัการ
พฒันาดา้นจติใจและการพฒันาดา้นทกัษะของผูเ้รยีนควบคู่
กนัไป ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ลกัษณะรอบรู้ มคีวามรู้
หลากหลายด้าน เชื่อมโยงกนัเป็นองค์รวม และความรู้ที่
ได้ร ับมีความหมายต่อชีวิตและสะดวกต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีติจรงิได ้



  182 

ตารางท่ี 9 (ต่อ)  
 

7. ประโยชน์ของการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553)    
นุสรา สกลนุกรกจิ (2558) 
 

เ ป็นการจัดการสอนที่ เ น้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ ส่ ง เสริม
กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้
มาใชเ้พื่อแกปั้ญหา การใชท้กัษะต่าง ๆ ช่วยให ้ผูเ้รยีนเขา้ใจ
เนื้อหาในลกัษณะองค์รวม ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
โดยผสมผสานความรู ้คุณธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ และมเีจตคติที่ด ีได้เรยีนรูว้ธิกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
และสามารถน าความรู้ที่ได้ร ับไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
 

8. ลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553)    
 

ลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการมหีลายลกัษณะได้แก่ 
การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ การบูรณาการเชิงวิธีการ 
การบูรณาการความรูก้บักระบวนการเรยีนรู้ การบูรณาการ
ความรู้ความคิดกับคุณธรรม การบูรณาการความรู้กับการ
ปฏิบัติ การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของ
ผู้เรยีน มหีลายลกัษณะที่ผู้สอนได้ใช้อยู่แล้ว ผู้สอนสามารถ
จบัจดุเด่นและลกัษณะแต่ละรปูแบบขึน้มาใชใ้หต้รงเป้าหมาย
กจ็ะสามารถท าการสอนแบบบรูณาการไดอ้ย่างมัน่ใจ 
 

9. รปูแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

ส านกัวชิาการและมาตรฐาน 
  การศกึษา (2547)    
สุคนธ ์สนิธพานนท ์และ 
  จนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร  
  (2556) 
 

รปูแบบวธิสีอนแบบบูรณาการมหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่ การสอน
บูรณาการแบบหลอมรวมหรอืแบบสอดแทรก การสอนบูรณา
การแบบคู่ขนาน การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ การ
สอนแบบเชื่อมโยงข้ามวิชา แต่ละแบบมีลักษณะเด่นหรือ
จุดเน้นของการบูรณาการมาก-น้อย กว้าง-แคบแตกต่างกัน 
ผูส้อนอาจจะเหน็ว่าตนเองไดส้อนแบบบูรณาการแลว้ แต่จะท า
อย่างไรจงึจะพฒันารูปแบบการสอนของตนเองให้บูรณาการ
เป็นรปูแบบอื่นทีเ่พิม่ความเชื่อมโยงขา้มวชิาไดม้ากขึน้ 
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10. หลกัการออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

ส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544)     
สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า  
  (2544) 
ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา  
  (2547) 
ปัทมา ยนืยาว (2549)  
 

หลักการออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ผูส้อนเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการจดักจิกรรมการสอน
แบบบรูณาการ โดยผูส้อนจะต้องเตรยีมใหพ้รอ้มในดา้น
หลกัสูตรและเนื้อหา แหล่งขอ้มลู แผนการสอน สื่อวสัดุ
อุปกรณ์ การวดัและประเมนิผล การใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรยีนรู้ การให้ข้อมูลย้อนกลบั และการ
สรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 

11. การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

สุชานาถ ยอดอนิทรพ์รหม (2544) 
วเิศษ ชณิวงศ ์(2544) 
สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546) 
 

การประเมนิผลการเรยีนการสอนแบบบูรณาการจะต้อง
มวีธิกีารประเมนิที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกด้านทัง้
ในด้านความรู ้ความคดิ ความประพฤต ิการปฏบิตัจิรงิ
ทีส่อดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ ควรมกีารประเมนิ
แบบองิการปฏบิตัแิละการประเมนิแบบองิสงัเกต จะช่วย 
ใหผู้ส้อนและผูเ้รยีน สามารถบูรณาการการเรยีนการสอน 
กบัการประเมนิผลเขา้ด้วยกนั การสอนกบัการประเมนิ
จะไมแ่ยกจากกนั จงึท าใหก้ารจดัการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุด การประเมิน
ตามสภาพจรงินับเป็นทางเลอืกใหม่ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถ
ประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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12. การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

Bernie Trilling and Charles Fade  
  (2009) 
สุคนธ ์สนิธพานนท ์(2558) 
 

การวางแผนการสอนแบบบูรณาการแต่ละแบบ เป็นการ
สอนเฉพาะของผูส้อนทีจ่ะวางแผนและเขยีนแผนการจดั 
การเรยีนรูต้ามรปูแบบทีต่นสนใจ ในการสอนบูรณาการ
แบบเชื่อมโยงขา้มวชิา ผู้เรยีนจะมบีทบาทเป็นผูว้างแผน 
การเรยีนรูต้ามความถนัด ความสนใจ และสรา้งองคค์วามรู ้
ดว้ยตนเอง การทีม่ผีูส้อนร่วมคณะในหลายวชิาที่จะต้อง
ร่วมกนัคดิวางแผนการสอนร่วมกนั การยอมรบัความ
คดิเหน็ซึง่กนัและกนั การยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ การมองเหน็
การณ์ไกลเหมอืนกันย่อมเป็นเรื่องยาก ผู้สอนจะต้อง
ศกึษาแนวทางการวางแผนการจดัการเรยีนรูข้องตนเอง 
เพื่อพฒันาใหผู้้เรยีนเรยีนรู้วธิกีารศกึษาค้นคว้า รกัการ
เรยีนรู้ด้วยตนเอง อนัจะเป็นแนวทางพฒันาผู้เรยีนให้
เป็นคนใฝ่รู้ตลอดชวีิต และสามารถพฒันาผู้เรยีนให้มี
ทกัษะ 3Rs & 7Cs ซึง่เป็นทกัษะส าคญัของเยาวชนใน
ศตวรรษที ่21 ทีเ่พิม่ความส าเรจ็ใหก้บัผูเ้รยีน 
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13. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูว้จิยั  สรปุลกัษณะงานวจิยั 

Westbrook 
(ปี ค.ศ.1998) 

ศกึษาการบรูณาการหลกัสตูรแบบขา้มวชิา  
เนื้อหาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ-พชีคณิต 

Dickinson and Yong 
(ปี ค.ศ. 1998) 

ศกึษาการบรูณาการ สหวทิยาการ และการจดัการเรยีนการสอน 
แบบยดึสาระเป็นแกน ในระดบัประถมศกึษา 

Steinhauser 
(ปี ค.ศ. 2000) 

ศกึษาการบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์องักฤษ สงัคม และวทิยาศาสตร ์

พระจนัทร ์หมัน่บ ารงุ 
(ปี พ.ศ. 2550) 

ศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
ของสถานศกึษาขนาดเลก็ 

Donahue and Stuart 
(ปี ค.ศ. 2008) 

ศกึษาพฒันาการศกึษาครเูพือ่การบรูณาการศลิปะ 
ในการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 

จุฬารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์ 
(ปี พ.ศ. 2551) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร/์ความสามารถการคดิวเิคราะห ์ 
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบสบืเสาะหาความรู ้

Mupanduki (ปี ค.ศ. 2009) ศกึษาผลส าเรจ็ของการบรูณาการระหว่างวชิาเคมแีละคณิตศาสตร์ 
ปัญญา ทองนิล 
(ปี พ.ศ. 2553) 

ศกึษารปูแบบการพฒันาสมรรถภาพการสอนโดยการบรูณาการแบบ 
สอดแทรกส าหรบัครเูพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ศรสีมร ครยุานนท ์
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ หลกัสตูรการศกึษา 
นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ปิยะมาศ อาจหาญ 
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส/์ความสามารถการคดิวเิคราะห ์ 
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบสบืเสาะหาความรู ้

ศารทลู อารวีรวทิยก์ลุ 
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร/์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบรว่มมอื 

Moriyama and et.al. 
(ปี ค.ศ. 2013) 

ศกึษาการพฒันาแบบบรูณาการเรยีนรูผ้า่น "แบบจ าลอง"  
ในวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ธรีอ์งักรู ธนายตุกลู 
(ปี พ.ศ. 2557) 

ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน 
ดว้ยกจิกรรมบรูณาการระหว่างทศันศลิป์กบัดนตร ีฮปิฮอป  

จารพีร ผลมลู 
(ปี พ.ศ. 2558) 

ศกึษาการพฒันาหน่วยการเรยีนรูบ้รูณาการแบบ STEM 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 : กรณีศกึษาชมุชนวงัตะกอ ชมุพร 

     จากงานวจิยัขา้งต้นพบว่า ลกัษณะงานวจิยัมคีวามหลากหลายทัง้รปูแบบและวธิกีาร ส่วนใหญ่ 
เป็นการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการในระบบโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนัไปตามบรบิท
ของสถานศกึษา หลกัสตูร กลุ่มสาระการเรยีนรู ้รายวชิา และกจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ ามาศกึษา 
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พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
แนวคิดทฤษฎี นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ  ตวัช้ีวดัพฤติกรรม 

ปรชัญาการศกึษาและ 
ทฤษฎพีืน้ฐานทีส่ าคญั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอน 
แบบบรูณาการ ไดแ้ก่   
 -ปรชัญาพพิฒันนิยม 
  (Progressivism) 
  โดย Dewey น าแนวคดิ 
  มาใชใ้นการศกึษา 
 -ทฤษฎพีฒันาการ 
  ทางสตปัิญญา 
  ของ Bruner   
 -ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
  ของ Rogers   
 -ทฤษฎพีหุปัญญา 
  (Theory of Multiple 
  Intelligences)  
  ของ Gardner 
 -หลกัการและแนวทาง 
  การจดัการศกึษา 
  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
  บรูณาการทีก่ าหนด 
  ในพระราชบญัญตั ิ
  การศกึษาแห่งชาต ิ
  พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
  (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
  ในมาตราที ่22-30   
  
  
 

เป็นการกระท าทีค่ร ู
แสดงออกในขณะจดั 
กจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยน าเนื้อหาสาระ 
ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั 
มาสมัพนัธใ์หเ้ป็น 
เรือ่งเดยีวกนั  
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิ 
ความรูค้วามเขา้ใจ 
ในลกัษณะ 
ทีเ่ป็นองคร์วม  
ใหค้วามส าคญั 
กบัผูเ้รยีน ส่งเสรมิ 
ใหผู้เ้รยีนรูจ้กั 
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
มุง่ใหผู้เ้รยีน 
เชื่อมโยงความรู ้
ความคดิ ทกัษะ 
ประสบการณ์ทีม่ ี
ความหลากหลาย 
และสมัพนัธก์นั 
เป็นองคร์วม เพื่อให ้
ผูเ้รยีนสามารถน า 
ความรูค้วามเขา้ใจ 
ไปประยกุตใ์ช ้
ในชวีติประจ าวนัได ้   
 

เป็นกระบวนการ 
จดัการเรยีนรูท้ีค่ร ู
จดัขึน้ตามความสนใจ 
ความสามารถของ 
ผูเ้รยีน โดยการเชื่อม 
โยงสาระความรู ้
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
สมัพนัธก์นั รวมทัง้ 
ปลกูฝังคุณธรรม  
ค่านิยม ใหผู้เ้รยีน 
ใชท้กัษะต่าง ๆ  
ในการเรยีนรู ้
จากประสบการณ์ 
กระตุน้ใหผู้เ้รยีน 
ใฝ่เรยีนรู ้ส่งเสรมิให ้
ผูเ้รยีนใชค้วามถนดั 
ประสบการณ์ 
ความสามารถและ 
ทกัษะอยา่งหลากหลาย 
สามารถน าความรู ้
ทกัษะและเจตคต ิ
ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรู ้
ไปสรา้งงาน  
แกปั้ญหา และใช ้
ในชวีติประจ าวนั 
ไดด้ว้ยตนเอง 

1. การจดักจิกรรม 
   การเรยีนรูใ้ห้ 
   สอดคลอ้งกบั 
   ความสนใจและ 
   ความถนดัของ 
   ผูเ้รยีนโดย 
   ค านึงถงึ 
    ความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล  
2. การฝึกทกัษะ 

กระบวนการ 
คดิ การเผชญิ 
สถานการณ์ 
และการประยุกต์ 

    ความรู ้ 
3. การจดักจิกรรม 
   ใหผู้เ้รยีนได ้
   เรยีนรูจ้าก 
   ประสบการณ์ 
   จรงิ ฝึกปฏบิตั ิ
   ใหค้ดิเป็น  
   ท าเป็น และ 
   เกดิการใฝ่รู ้
   อยา่งต่อเนื่อง  
4. การส่งเสรมิ 
   คุณลกัษณะ 
   อนัพงึประสงค ์
   และปลกูฝัง 
   คุณธรรมทีด่งีาม 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
แนวคิดทฤษฎี นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ ตวัช้ีวดัพฤติกรรม 

   5. การจดั 
   บรรยากาศ สื่อ 
   การเรยีนรูแ้ละ 
   อ านวยความ 
   สะดวกให ้
   ผูเ้รยีน 
   เกดิการเรยีนรู ้ 
6. การจดัการ 
   เรยีนรูจ้าก 
   แหล่งเรยีนรู ้
   ทีห่ลากหลาย 
   มกีารประสาน 
   ความรว่มมอืกบั 
   ผูป้กครองและ 
   บุคคลในชุมชน 
   เพื่อรว่มกนั 
   พฒันาผูเ้รยีน   
7. การส่งเสรมิการ 
    ปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 
   มกีารชื่นชม 
   ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
   ไดเ้รยีนรูอ้ยา่ง 
   มคีวามสุข   
8. การประเมนิผล 
   การเรยีนรูต้าม 
   สภาพจรงิและน า 
   ผลการประเมนิมา 
   เป็นขอ้มลูในการ 
   พฒันาผูเ้รยีน 
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 จากการสรปุผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการทีจ่ าแนกตามประเดน็ส าคญัทีศ่กึษา (ตารางที ่9 หน้า 178-185) และการแสดง
มโนทศัน์ของพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตารางที่ 10 หน้า 186-187) สรุปเป็นผล
การศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ ดงัแผนภมูทิี ่6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน 
   โดยค านึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล   
2. ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู ้
3. ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น 
   และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง   
4. ดา้นการสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมทีด่งีาม   
5. ดา้นการจดับรรยากาศ สือ่การเรยีนรูแ้ละอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
6. ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอื 
   กบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน 
7. ดา้นการสง่เสรมิการปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ   
8. ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิและน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 
 

แผนภมูทิี ่6 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 

แนวคิดทฤษฎี 

-ปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) โดย Dewey น าแนวคดิมาใชใ้นการศกึษา 
-ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner   
-ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers   
-ทฤษฎพีหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ Gardner 
-หลกัการและแนวทางจดัการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรูณาการทีก่ าหนดในพระราชบญัญตั ิ
 การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้ตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน โดยการ เชื่อมโยง
สาระความรูต่้าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กนั รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ให้ผู้เรยีนใช้
ทกัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรู้จากประสบการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู ้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้
ความถนดั ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรูท้กัษะ
และเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
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ตอนท่ี 2   ผลการค้นหาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ  
                    ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

   2.1 ผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัพื้นฐาน 
                       ท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ  

ตารางท่ี 11 สรปุผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
                ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
 

1.  การสนับสนุนการท างานของคร ู
 แนวคิดทฤษฎี 
 - แนวคดิของทคิเคลิ (Tickle, 1994 : 180) ; สครบิเนอร ์(Scribner, 1999 : 238-239) และ

บอรโ์ค และคณะ (Borko et al., 2000 : 273-274) มแีนวคดิทีส่อดคลอ้งกนั สรุปการสนับสนุนการ
ท างานของคร ูไดแ้ก่ การจดัหาและการท าขอ้มลูข่าวสารของโรงเรยีน การสนับสนุนการพฒันา
ทมีงาน การจดัหาทรพัยากร การชกัน าเพื่อให้เกดิความหวงัในการพฒันาตนเองและทมีงาน        
การดูแลคุณภาพการสอน การเชื่อมโยงกบัทอ้งถิน่ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูร้่วมกนั  การสรา้งความ
ตระหนักว่าโรงเรยีนเป็นชุมชนและเป็นศูนยแ์ห่งการเรยีนรู้ การสนับสนุนให้ก าลงัใจ การใช้
บรรยากาศทีเ่ป็นกนัเอง การรว่มกนัปรกึษาหารอืในการท างาน และความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
      - พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ทีก่ าหนดใหม้กีารสนับสนุนการท างานของครู ทัง้ในดา้นมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของครู 
ทรพัยากรบุคคล ทรพัยากรการศกึษา การลงทุน ในชุมชน องคก์าร สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา  
 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 การสนับสนุนการท างานของครู หมายถงึ การให้ความช่วยเหลอื ส่งเสรมิให้ครูจดัการเรยีน 

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลดกีบัผู้เรยีน โดยการสนับสนุนการท างานของครูใน
ด้านข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการของสถานศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้รบัการ
พฒันาการเรยีนรู ้ การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา ความสามคัคขีองหมู่คณะ 
และความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 10 เรือ่ง 
 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัการสนบัสนุนการท างานของคร ู5 ดา้น  ไดแ้ก่ 
   1) ดา้นขอ้มลูขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา  
   2) ดา้นการสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้ 
   3) ดา้นการสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา  
   4) ดา้นความสามคัคขีองหมูค่ณะ  
   5) ดา้นความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน   

 



  190 

ตารางท่ี 11  (ต่อ)  
 

2.  เจตคติต่ออาชีพคร ู
 แนวคิดทฤษฎี 
  - แนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น 

สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ทีแ่บ่งองคป์ระกอบ 
เจตคตเิป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

  1) ดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา (Cognitive Component)   
       เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการประกอบอาชพีคร ูรวมทัง้ความเชื่อทีม่ต่ีอผูป้ระกอบ

อาชพีคร ูว่าดหีรอืไมด่ ีมปีระโยชน์หรอืมโีทษ มากน้อยเพยีงใด 
  2) ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) 
          เป็นความรูส้กึของครใูนลกัษณะทีช่อบหรอืไมช่อบ พอใจหรอืไมพ่อใจต่อการทีต่น

หรอืผูอ้ื่นประกอบอาชพีครู 
  3) ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
          เป็นความโน้มเอยีงหรอืความพรอ้มทีค่รจูะยดึมัน่ในการประกอบอาชพีใหส้อดคลอ้ง

กบัความรูส้กึของตน พรอ้มทีจ่ะสนบัสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืบุคคลอื่นทีจ่ะประกอบอาชพี หรอื
ในทางขดัขวาง ไมเ่หน็ดว้ยกบัการประกอบอาชพีคร ู 

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 เจตคติต่ออาชีพครู หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อของครูที่มีต่อการ

ประกอบอาชพีครูซึ่งแสดงออกได้ทัง้ในเชงิบวกที่เป็นการแสดงออกถงึความพงึพอใจ ความภูมใิจ 
รกัและศรทัธาในอาชพีคร ูและในเชงิลบทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่รกัใน
อาชพีคร ูประกอบดว้ยเจตคตต่ิออาชพีครใูนดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู3 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นความรู ้  
   2) ดา้นความรูส้กึ   
   3) ดา้นพฤตกิรรม   
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

 

3.  การพฒันาคร ู
 แนวคิดทฤษฎี 

      - แนวคดิของวนิ เชือ้โพธิห์กั (2537 : 20-22) ; เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 2000 : 20-30) และ
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2546 : 42-43) มแีนวคดิการพฒันาครทูีส่อดคลอ้งกนัสรุปไดว้่า 
เป็นการใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง พฒันาทมีงาน พฒันางานไดอ้ย่างอสิระ โดยการจดัสรา้งองคก์ร
ทีเ่ป็นแบบครอูาชพี การสื่อสารแบบเพื่อนรว่มงาน การปฐมนิเทศ การสอนงาน การส่งไปดูงาน 
การใหโ้อกาสเขา้อบรม ประชุม สมัมนา ศกึษาต่อ การใหโ้อกาสในการพฒันาตนเองทัง้ในดา้น
ความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ีการส่งเสรมิการท าวจิยัและการตดิตามประเมนิผลอย่างใกลช้ดิ 
การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร  การสนับสนุนกจิกรรมพฒันาคร ูการจดับรรยากาศ
ทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคร ู เช่น หอ้งเรยีน หอ้งพกั เอกสารคน้ควา้ การมสี่วนร่วม การใหค้วามเป็นธรรม
ในการตอบแทนรางวลัและลงโทษ และการจดัเงนิสวสัดกิารเพื่อการพฒันาตนเอง 
         - พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ทีก่ าหนดใหม้กีารพฒันาคร ูทัง้ในดา้นมาตรฐานวชิาชพี สทิธปิระโยชน์ของคร ูทรพัยากรบุคคล 
ทรพัยากรการศกึษา การลงทุนดา้นต่าง ๆ ในชุมชน สื่อและเทคโนโลยทีางการศกึษา และการ
สนบัสนุนจากองคก์ร 
 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 การพฒันาคร ูหมายถงึ การส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามสามารถในการ

จดักระบวนการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการส่งเสรมิใหค้รมูกีารพฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา การส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเอง
ในดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ีการส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้ง
นวตักรรม การท าวิจยัในชัน้เรียน การจดัท าโครงการส่งเสริมพฒันาบุคลากร  และการจดั
สวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาคร ู
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัการพฒันาคร ู5 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นการใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา   
   2) ดา้นการส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ี 
   3) ดา้นการส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้งนวตักรรม และการท า 
       วจิยัในชัน้เรยีน   
   4) ดา้นการจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร   
   5) ดา้นการจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  
 

4.  คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
 แนวคิดทฤษฎี 

      - แนวคดิของสาโรช บวัศร ี(2524 : 30-32) ; พารค์เคย ์และสแตนฟอรด์ (Parkay and 
Stanford, 1992 : 20-21) และสุรชาต ิสงัขร์ุ่ง (2537 : 53-54) มแีนวคดิทีส่อดคลอ้งกนั สรุปไดว้่า 
คุณลกัษณะด้านวชิาชพี ครูควรมคีวามรู้เกี่ยวกบัหลกัสูตร เนื้อหาวชิา ทฤษฎกีารศึกษาและ
การวจิยั ทกัษะในการสอนและเทคนิคในการสอน ทกัษะในการปฏสิมัพนัธ ์ วเิคราะหแ์ละเขา้ใจ
ในความสามารถของผูเ้รยีน พืน้ฐานทางวฒันธรรม ความส าเรจ็และความต้องการของผู้เรยีน 
สามารถออกแบบการสอนตามความต้องการของผูเ้รยีน มวีธิกีารเรยีนการสอนทีอ่ านวยความ
สะดวกแก่ผูเ้รยีน  อบรมผูเ้รยีนใหม้คีวามประพฤตดิ ีและสรา้งสรรคบ์รรยากาศทีด่ใีนการเรยีน
การสอน ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรู ้มกีารปฏบิตัตินเพื่อพฒันาการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง การท าวจิยัเพื่อน าผลการวจิยัมาพฒันากระบวนการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีนเกดิ
การเรยีนรูต้ามเป้าหมาย การประเมนิผลการเรยีนเพื่อใหเ้กดิผลดกีบัผูเ้รยีน ตลอดจนการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนเพื่อรว่มมอืกนัในการจดัการศกึษา   
         - พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
หมวด 7 ที่มเีจตนารมณ์ที่จะให้วชิาชพีครู เป็นวชิาชพีชัน้สูง ซึ่งผู้ประกอบวชิาชพีนี้  จะต้อง
ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเน่ือง มเีกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี เป็นที่ยอมรบัของสงัคมอนัจะ
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของเดก็ เยาวชนและประชาชนโดยรวมในอนาคต 
 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 คุณลกัษณะด้านวชิาชพี  หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของครูที่ท าให้ครูมพีฤตกิรรม

การสอนแบบบูรณาการ ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ครคูวรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัหลกัสูตร การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
และการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 4 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร  
   2) ดา้นความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ         
   3) ดา้นความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้   
   4) ดา้นความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  
 

5.  เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ 
 แนวคิดทฤษฎี 
  - แนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น 

สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ทีแ่บ่งองคป์ระกอบ 
เจตคตเิป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

  1) ดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา (Cognitive Component)   
       เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการสอนแบบบูรณาการ รวมทัง้ความเชื่อทีม่ต่ีอการสอน

แบบบรูณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ  
  2) ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) 
          เป็นความรูส้กึของครใูนลกัษณะทีช่อบหรอืไมช่อบ พอใจหรอืไมพ่อใจต่อการสอน

แบบบรูณาการ 
  3) ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
          เป็นความโน้มเอยีงซึง่ท าใหค้รพูรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

ความรูส้กึของตนเอง พรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิสนับสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืผูเ้รยีน หรอืในทางขดัขวาง 
ไมเ่หน็ดว้ยกบัการสอนแบบบรูณาการ  

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนที่มต่ีอการสอนแบบบูรณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ ซึ่งท าให้ครูพร้อมที่จะแสดง
พฤตกิรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนเอง ประกอบดว้ย เจตคตต่ิอการสอนแบบ
บรูณาการในดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 8 เรือ่ง 
 

 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นความรู ้  
   2) ดา้นความรูส้กึ   
   3) ดา้นพฤตกิรรม    
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6.  ความพึงพอใจในงาน 
 แนวคิดทฤษฎี 

      - แนวคดิทฤษฎสีองปัจจยัของเฮริซ์เบริก์และคณะ(Herzberg, Mausner and Snyderman, 
1959 : 113-115) ประกอบดว้ย ปัจจยัจงูใจ เป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน ไดแ้ก่ 
ความส าเรจ็ในการท างาน การยอมรบันับถอื ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า 
โอกาสที่จะได้รบัความรุ่งเรอืง และปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัสภาพแวดล้อมการ
ท างานทีก่ าหนดไวเ้พื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกดิความไม่พอใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ นโยบาย
และการบริหารงาน การปกครองบงัคับบญัชา ความสัมพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา สภาพการ
ปฏบิตัิงาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความเป็นอยู่ส่วนตวั ความสมัพนัธ์กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สถานภาพของอาชพี และความมัน่คงปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

 - แนวคดิองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในงานของกลิเมอร ์(Gilmer, 1971: 280-283) 
และมยุเรศ  ฮาดวเิศษ (2544 : 25-26) มแีนวคดิที่สอดคล้องกนั สรุปองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจในงาน ได้แก่  ลกัษณะของงานทีท่ า การนิเทศงาน ความมัน่คงในงาน ค่าจา้ง
สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงานและการด าเนินงานภายใน ความก้าวหน้าในการท างาน 
ลกัษณะทางสงัคม การตดิต่อสื่อสาร และการไดร้บัการยอมรบันับถอื  

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ความรู้สกึโดยรวมของครูที่มต่ีอการท างานในเชงิบวก

เป็นความสุขทีเ่กดิจากการท างานและการไดร้บัผลตอบแทนตามความต้องการ ทัง้ทางร่างกาย
และจติใจของครู จนท าให้เกดิเจตคตทิี่ดต่ีอการท างาน ในด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิด้าน
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้าในการท างาน ดา้นการ ไดร้บัการยอมรบั
นบัถอื และดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัความพงึพอใจในงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ  
   2) ดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน  
   3) ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน    
   4) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื   
   5) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน   
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 จากการสรปุผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัพืน้ฐาน 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ   (ตารางที ่11 หน้า 189-194)  สรปุเป็น 
ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการดงัแผนภมูทิี ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภมูทิี ่7 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
 

1. ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของคร ู 
   1) ขอ้ความขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา    2) การสนบัสนุนใหค้ร ู
   ไดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้     3) การสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา  
   4) ความสามคัคขีองหมูค่ณะ     5) ความรว่มมอืกบัองคก์รในชมุชน    

 

4. ปัจจยัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
   1) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 2) ความรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรู ้
   แบบบรูณาการ    3) ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้
   4) ความสามารถในการใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา      

 

5. ปัจจยัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 
   1) ความรู ้    2)  ความรูส้กึ     3) พฤตกิรรม 

 

6. ปัจจยัความพึงพอใจในงาน 
   1) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ     2)  ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน   
   3) ความกา้วหน้าในการท างาน  4) การไดร้บัการยอมรบันบัถอื  
   5) ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 

 

2. ปัจจยัเจตคติต่ออาชีพคร ู
   1) ความรู ้    2)  ความรูส้กึ     3) พฤตกิรรม 

 

3. ปัจจยัการพฒันาคร ู
   1) การใหโ้อกาสเขา้รบัการประชมุ อบรม สมัมนา  2) การสง่เสรมิใหค้รพูฒันาตนเอง 
   ในดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ี     3) การสง่เสรมิการพฒันากระบวนการเรยีน 
   การสอน การสรา้งนวตักรรมและการท าวจิยัในชัน้เรยีน 4) การจดัท าโครงการสง่เสรมิ 
   พฒันาบุคลากร  5) การจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู 
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    2.2 ผลการวิเคราะหร์ะดบัปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอน 
          แบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
         ในภาคตะวนัออก 
 

           รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏผลดงัตารางที ่12-18 
 
(ชื่อตารางและการแปลผล ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ใชช้ื่อย่อ คร ูกศน.)      
  

ตารางท่ี 12  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
      โดยภาพรวม  
 

ปัจจยัท่ี ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรม 
การสอนแบบบรูณาการ (n=361) 

  S.D. ระดบั ล าดบั 

1 การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 4.06 0.53 มาก 1 
2 เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) 3.84 0.32 มาก 5 
3 การพฒันาคร ู(X3) 3.81 0.65 มาก 6 
4 คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 3.88 0.43 มาก 3 
5 เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ (X5) 3.89 0.42 มาก 2 
6 ความพงึพอใจในงาน (X6) 3.87 0.52 มาก 4 
 รวม 6 ตวัแปร (X1 – X6) 3.89 0.33 มาก  

  
 จากตารางที ่12 พบว่า ปัจจยัพื้นฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของคร ูกศน. ในภาคตะวนัออกโดยภาพรวม 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ( = 3.89,  S.D. = 0.33) 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การสนบัสนุนการท างานของคร ู( = 4.06,  S.D. = 0.53) เจตคตต่ิอ
การสอนแบบบรูณาการ ( = 3.89,  S.D. = 0.42) คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  ( = 3.88,  S.D. = 0.43) 
ความพงึพอใจในงาน ( = 3.87,  S.D. = 0.52) เจตคตต่ิออาชพีคร ู( = 3.84,  S.D. = 0.32) 
และการพฒันาคร ู( = 3.81,  S.D. = 0.65) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
     ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
     : ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 
 

ข้อท่ี การสนับสนุนการท างานของคร ู(n=361)   S.D. ระดบั ล าดบั 
 ด้านท่ี 1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการ 

              ของสถานศึกษา 
4.07 0.63 มาก 

 

1 การแจง้ขอ้มลูข่าวสาร นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานในหน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง  ครบถว้นและ
รวดเรว็ทนักบัเหตุการณ์ 

4.20 0.76 มาก 6 

2 การจดัท าเอกสารหลกัสตูรเป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

4.07 0.76 มาก 15 

3 วางแผนการน าหลกัสตูรไปใชใ้นการจดั 
การเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

4.06 0.76 มาก 16 

4 มหีนงัสอื เอกสาร ต ารา คู่มอืปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการศกึษาใหค้รไูดศ้กึษาอยา่งพอเพยีง 

3.96 0.83 มาก 18 

 ด้านท่ี 2 การสนับสนุนให้ครไูด้รบัการพฒันา 
              การเรียนรู้ 

4.17 0.63 มาก 
 

5 ส่งเสรมิใหค้รไูดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ 
ในการปฏบิตังิานสอนอยา่งเตม็ที่ 

4.12 0.77 มาก 11 

6 มกีารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนอยา่งชดัเจน 

4.17 0.73 มาก 7 

7 ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
 

4.28 0.75 มาก 3 

8 มกีารพฒันาศกัยภาพของครใูนการจดัท าสื่อ 
การเรยีนการสอน 

4.12 0.78 มาก 12 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี การสนับสนุนการท างานของคร ู(n=361)   S.D. ระดบั ล าดบั 
 ด้านท่ี 3 การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยี 

              การศึกษา 
3.86 0.71 มาก 

 

9 ส่งเสรมิใหค้รสูรา้งนวตักรรมและผลติสื่อเพื่อใช้ 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

3.94 0.85 มาก 19 

10 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

3.97 0.85 มาก 17 

11 การจดัหาและบรกิารสื่อเทคโนโลย ี
ในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 

3.75 0.97 มาก 23 

12 มรีะบบสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยัและรวดเรว็ 
 

3.89 0.91 มาก 22 

13 มคีอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเทอรเ์น็ตอยา่ง
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการสบืคน้ขอ้มลู 

3.66 1.07 มาก 25 

14 มอีาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
และเพยีงพอต่อการท างาน 

3.72 1.01 มาก 24 

15 เพื่อนรว่มงานใหค้วามเชื่อถอืและไวว้างใจท่าน 
ในดา้นการปฏบิตังิานสอน 

4.10 0.71 มาก 13 

 ด้านท่ี 4 ความสามคัคีของหมู่คณะ 
 

4.12 0.61 มาก 
 

16 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุน 
การท างาน โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ 

4.26 0.74 มาก 4 

17 การไดร้บัค าปรกึษาและรว่มกนัแกไ้ขปัญหา 
ในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน 

4.16 0.77 มาก 9 

18 เมือ่ท่านประสบปัญหาทัง้เรื่องงานและเรือ่งส่วนตวั  
ท่านสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาได้ 

3.94 0.92 มาก 20 

19 บุคลากรทุกคนในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ ์
ทีด่ต่ีอกนั 

4.10 0.88 มาก 14 

20 การไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 

4.14 0.69 มาก 10 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี การสนับสนุนการท างานของคร ู(n=361)   S.D. ระดบั ล าดบั 
 ด้านท่ี 5 ความร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน 

 
4.19 0.59 มาก 

 

21 สถานศกึษาเป็นแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
 

4.16 0.73 มาก 8 

22 สถานศกึษามสีื่อการเรยีนรูส้ าหรบัใหบ้รกิาร 
แก่ชุมชนอยา่งเพยีงพอ 

3.93 0.84 มาก 21 

23 สถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 
 

4.34 0.70 มาก 2 

24 ชุมชนและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอื 
ในการเป็นแหล่งเรยีนรูข้องครแูละผูเ้รยีน 

4.35 0.69 มาก 1 

25 ชุมชนและองคก์รต่าง ๆ มสี่วนรว่ม 
ในการพฒันาสถานศกึษา 

4.22 0.69 มาก 5 

รวม 5 ด้าน 4.06 0.53 มาก  

 
 จากตารางที ่13 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครู กศน.ในภาคตะวนัออก ในปัจจยัการสนับสนุนการท างานของครูโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 4.06,  S.D. = 0.53) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความร่วมมอืกบัองค์กรในชุมชน ( = 

4.19,  S.D. = 0.59) การสนับสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู้ ( = 4.17,  S.D. = 0.63)  
ความสามคัคขีองหมู่คณะ  ( = 4.12,  S.D. = 0.61) ขอ้มลูข่าวสารและเอกสารทางวชิาการ
ของสถานศกึษา ( = 4.07,  S.D. = 0.63) และการสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยี
การศกึษา ( = 3.86,  S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั 
                 พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
                : ปัจจยัเจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) 
 
ข้อท่ี เจตคติต่ออาชีพคร ู(n=361) 

    S.D. ระดบั ล าดบั 
 ด้านท่ี 1 ความรู้ 3.84 0.39 มาก  

1 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรตสิูงในสงัคม 4.66 0.52 มากทีสุ่ด 2 
2 อาชพีครมูคีวามส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศชาตใิหเ้จรญิ 
4.71 1.47 มากทีสุ่ด 1 

3 อาชพีครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการเคารพ 
ยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไปในฐานะผูน้ าแห่งปัญญา 

4.58 0.58 มากทีสุ่ด 5 

4 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่งัคมใหก้ารยอมรบั
มากกว่าอาชพีอื่น 

4.39 0.67 มาก 10 

5 อาชพีครเูป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้างวชิาการ 
อยูเ่สมอ 

4.52 0.59 มากทีสุ่ด 8 

6 อาชพีครเูป็นอาชพีของคนทีเ่รยีนไมเ่ก่ง 3.35 1.28 ปานกลาง 20 
7 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดม้ัน่คง 3.52 0.99 มาก 18 
8 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอ 

กบัการด ารงชวีติ 
2.38 1.10 น้อย 23 

9 ผูป้ระกอบอาชพีครไูดร้บัเงนิเดอืนไมคุ่ม้ค่า 
กบัการปฏบิตังิานสอน 

2.42 1.12 น้อย 22 

10 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื 3.87 0.88 มาก 14 
 ด้านท่ี 2 ความรู้สึก 3.75 0.39 มาก  

11 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีวามเสยีสละ  
อุทศิเวลาใหก้บังานสอน 

4.65 0.56 มากทีสุ่ด 3 

12 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งอดทนและ 
เหน็ดเหนื่อยอย่างยิง่ 

1.39 0.61 น้อยทีสุ่ด 25 

13 ขา้พเจา้รูส้กึเชื่อมัน่  รกัและศรทัธาในอาชพีครู 4.61 0.64 มากทีสุ่ด 4 
14 ขา้พเจา้รูส้กึว่าอาชพีครเูป็นอาชพีทีด่อ้ยกว่า

อาชพีอื่น 
3.69 1.24 มาก 16 

15 ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นผูก้ระท าตน 
เป็นแบบอย่างทีด่งีาม 

4.53 0.67 มากทีสุ่ด 7 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
 

ข้อท่ี เจตคติต่ออาชีพคร ู(n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

16 ผูป้ระกอบอาชพีครเูป็นบุคคลทีเ่ครง่เครยีด 
อยูเ่สมอ 

2.78 1.16 ปานกลาง 24 

17 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีุณธรรม 
จรรยาบรรณสงู 

4.57 0.69 มากทีสุ่ด 6 

 ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 3.91 0.43 มาก  

18 อาชพีครเูป็นอาชพีทีข่า้พเจา้จะไมส่นบัสนุน 
ใหญ้าตพิีน้่องประกอบอาชพีนี้ 

3.55 1.26 มาก 17 

19 อาชพีครเูป็นอาชพีทีค่นทัว่ไปดหูมิน่ดแูคลนว่า 
มรีายไดต้ ่า 

3.46 1.19 ปานกลาง 19 

20 ผูป้ระกอบอาชพีครมูโีอกาสประกอบอาชพีเสรมิ
ไดง้า่ย 

3.01 1.10 ปานกลาง 21 

21 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่ามารถสรา้งเสรมิ 
ความเจรญิใหแ้ก่สงัคม 

4.47 0.64 มาก 9 

22 งานในหน้าทีค่รทู าใหข้า้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ที่ 

4.35 0.65 มาก 12 

23 อาชพีครมูโีอกาสกา้วหน้าในการศกึษาต่อ
มากกว่าอาชพีอื่น 

3.78 0.89 มาก 15 

24 ในการปฏบิตังิานสอนขา้พเจา้ท าตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายในแต่ละปีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.30 0.61 มาก 13 

25 ผูท้ีป่ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นบุคคลทีร่กัการ
สอนและสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี

4.38 0.65 มาก 11 

รวม 3.84 0.32 มาก  
  
 จากตารางที ่14 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก ในปัจจยัเจตคตต่ิออาชพีครโูดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.84,  

S.D. = 0.32) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ พฤตกิรรม ( = 3.91,  S.D. = 0.43)  ความรู ้ ( = 3.84,  

S.D. = 0.39)  และความรูส้กึ ( = 3.75,  S.D. = 0.39) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั 
                 พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
               : ปัจจยัการพฒันาคร ู(X3) 
 

ข้อท่ี การพฒันาคร ู(n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 1 การให้โอกาสครเูข้ารบัการประชุม  
              อบรม สมัมนา               

3.75 0.84 มาก 
 

1 การเขา้รว่มการประชุม อบรม สมัมนา 
ทางวชิาการทีห่น่วยงานต่างๆ จดัขึน้ 

4.09 0.87 มาก 3 

2 การเขา้รว่มประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอื 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา 

3.43 1.11 ปานกลาง 24 

3 การเขา้รว่มอบรมสมัมนาเกี่ยวกบั 
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

3.69 1.04 มาก 20 

4 สถานศกึษาไดจ้ดัอบรมสมัมนาภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาครใูหม้คีวามรู้ 
และทกัษะทีจ่ าเป็น 

3.79 0.96 มาก 17 

 ด้านท่ี 2 ส่งเสริมให้ครพูฒันาตนเองในด้าน 
              ความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลยี 

3.84 0.71 มาก 
 

5 การใหค้รศูกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการพฒันาการเรยีนสอนอยา่งต่อเนื่อง 

3.62 0.95 มาก 22 

6 การใหค้รคูน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการศกึษา 

3.92 0.83 มาก 9 

7 การพฒันาความรู ้ความสามารถเพื่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4.06 0.81 มาก 4 

8 การเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพี 
เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 

3.81 0.91 มาก 16 

9 การใหค้รเูพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
โดยการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยทางไกล 

3.65 0.98 มาก 21 

10 การใหค้รพูฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

3.98 0.76 มาก 6 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี การพฒันาคร ู(n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียน 
              การสอน  การสร้างนวตักรรม และ 
              การท าวิจยัในชัน้เรียน 

3.77 0.73 มาก 

 

11 การใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 
การเรยีนการสอน 

3.94 0.85 มาก 8 

12 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันานวตักรรมเพื่อการ 
จดัการเรยีนรู ้

3.78 0.88 มาก 18 

13 ส่งเสรมิใหค้รนู านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันา 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.85 0.86 มาก 14 

14 สถานศกึษายกยอ่งและใหร้างวลัส าหรบัครู 
ทีต่ัง้ใจทุ่มเทและอุทศิเวลาเพื่องานในวชิาชพี 

3.47 1.14 มาก 23 

15 การใหค้รศูกึษาคน้ควา้ ทดลอง ปรบัปรงุการสอน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.83 0.82 มาก 15 

 ด้านท่ี 4 การจดัท าโครงการส่งเสริม พฒันา 
              บคุลากร 

3.96 0.69 มาก 
 

16 สถานศกึษามโีครงการพฒันาความรูค้วามสามารถ
และเสรมิประสบการณ์แก่ครอูยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.86 0.89 มาก 13 

17 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 
 

3.96 0.82 มาก 7 

18 ส่งเสรมิใหค้รสูามารถพฒันาหลกัสตูร 
สถานศกึษาได ้

3.86 0.88 มาก 12 

19 การใหค้รสูามารถปรบัปรงุเนื้อหารายวชิา 
ในหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนได้ 

3.89 0.83 มาก 11 

20 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการจดัท าแผนการเรยีนรู ้

4.11 0.78 มาก 1 

21 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใช้ 
แผนการจดัการเรยีนรู ้

4.09 0.74 มาก 2 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 
 

ข้อท่ี การพฒันาคร ู(n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 5 การจดัสวสัดิการ เครือข่ายการเรียนรู้ 
              ท่ีเอ้ือต่อ การพฒันาคร ู

3.64 0.83 มาก  

22 สถานศกึษาน าครไูปศกึษาดูงานเพื่อเพิม่ความรู้ 
และประสบการณ์ เกีย่วกบัวทิยาการและ 
เทคโนโลยสีมยัใหม ่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.75 1.17 มาก 19 

23 สถานศกึษาจดัสรรเงนิสวสัดกิารเพื่อการพฒันาครู 
 

2.89 1.34 ปานกลาง 25 

24 สถานศกึษาจดัมุมหนงัสอื หอ้งสมดุ และ 
แหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษาเพื่อแลกเปลีย่น 
ความรู ้ข่าวสารซึง่กนัและกนั 

3.90 0.95 มาก 10 

25 สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายความรูก้บัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ในและนอกระบบ  

4.02 0.86 มาก 5 

 รวม 3.81 0.65 มาก - 
 
 

 จากตารางที ่15 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  ในปัจจยัการพฒันาครโูดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.81,  

S.D. = 0.65) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การจดัท าโครงการส่งเสรมิ พฒันาบุคลากร ( = 3.96,  S.D. 
= 0.69)  ส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะและเทคโนโลย ี ( = 3.84,  S.D. = 
0.71)  ส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้งนวตักรรม และการท าวจิยัในชัน้
เรยีน ( = 3.77,  S.D. = 0.73) การใหโ้อกาสครเูขา้รบัการประชุม อบรม สมัมนา ( = 3.75,  

S.D. = 0.84) และการจดัสวสัดกิาร เครอืข่ายการเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการพฒันาคร ู ( = 3.64,  

S.D. = 0.83) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั 
                 พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
               : ปัจจยัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 
 

ข้อท่ี คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 
 

3.89 0.49 มาก 
 

1 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัหลกัการจดุมุง่หมาย  
และโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.88 0.64 มาก 12 

2 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีร่บัผดิชอบ 

3.90 0.62 มาก 11 

3 ท่านสามารถปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการพฒันาและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

3.81 0.66 มาก 18 

4 ท่านสามารถวเิคราะหห์ลกัสูตรเพื่อน าไปใช้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนได ้

3.92 0.56 มาก 10 

5 ท่านสามารถจดัท าหน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิา 
ทีร่บัผดิชอบได ้

3.98 0.55 มาก 7 

6 ท่านสามารถจดัท าแผนการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูไ้ด้ 

4.04 0.59 มาก 2 

7 ท่านรูท้นัการเปลีย่นแปลงของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

3.83 0.66 มาก 16 

8 ท่านสามารถพฒันาหลกัสตูรรายวชิาเลอืก
เพิม่เตมิได ้

3.78 0.72 มาก 21 

9 ท่านสามารถสรา้งสื่อของรายวชิาตามหลกัสตูรได้ 
 

3.83 0.67 มาก 17 

 ด้านท่ี 2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดั 
              กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

3.88 0.44 มาก 
 

10 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎ ี
การจดัการเรยีนการสอน 

3.78 0.66 มาก 20 

11 ท่านมคีวามรูใ้นเน้ือหาสาระของรายวชิา 
ทีส่อนอยา่งลกึซึง้ 

3.72 0.61 มาก 24 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

12 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารสอน 
แบบบรูณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3.86 0.63 มาก 13 

13 ท่านสามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 
ก่อนท าการสอนได ้

3.94 0.62 มาก 9 

14 ท่านสามารถใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรู ้
ไดห้ลายรปูแบบ 

3.96 0.62 มาก 8 

15 ท่านสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ใหผู้เ้รยีนสามารถหาความรูด้ว้ยตนเองได้ 

3.99 0.54 มาก 5 

16 ท่านมคีวามสามารถในการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนคดิเป็น 

4.00 0.59 มาก 4 

17 ท่านมคีวามรูใ้นการพฒันานวตักรรม 
เพื่อการเรยีนรู ้

3.75 0.60 มาก 23 

18 ท่านสามารถใชส้ื่อเทคโนโลยปีระกอบการ 
จดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์ 
และเนื้อหาวชิาทีส่อน 

3.84 0.61 มาก 14 

19 ท่านมคีวามรูว้ธิกีารวดัและประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิ 

3.99 0.58 มาก 6 

20 ท่านสามารถสรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิ 

3.83 0.62 มาก 15 

 ด้านท่ี 3 ความรู้ความสามารถในการ 
              ท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

3.76 0.59 มาก 
 

21 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

 

3.71 0.66 มาก 25 

22 ท่านสามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 
การเรยีนรูไ้ด้ 

3.79 0.67 มาก 19 

23 ท่านสามารถน าผลการวจิยัไปพฒันา 
การเรยีนการสอนได ้

3.77 0.63 มาก 22 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 4 ความสามารถในการให้ชุมชนเข้า 
              มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4.09 0.56 มาก  

24 ท่านมคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบัชุมชน 

4.15 0.63 มาก 1 

25 ท่านมคีวามสามารถในการใหผู้ป้กครอง  
ชุมชน และภูมปัิญญาทอ้งถิน่มสี่วนรว่ม 
ในการจดัการศกึษา 

4.03 0.65 มาก 3 

 รวม 3.88 0.43 มาก - 
 
 จากตารางที ่16 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก ในปัจจยัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
( = 3.88,  S.D. = 0.43) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีง 
ล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความสามารถในการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ 
จดัการศกึษา ( = 4.09,  S.D. = 0.56)  ความรูเ้กี่ยวกบัหลกัสูตร  ( = 3.89,  S.D. = 0.49)  
ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ( = 3.88,  S.D. = 0.44) 
และความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้( = 3.76,  S.D. = 0.59) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั 
                 พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
               : ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ (X5) 
 

ข้อท่ี เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 1 ความรู้ 4.19 0.41 มาก  

1 การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลมผีลต่อการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่ 

4.34 0.52 มาก 3 

2 เชื่อว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามสามารถ 
ในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั 

4.46 0.53 มาก 1 

3 วธิกีารสอนทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 

4.31 0.59 มาก 6 

4 การสอนแบบบูรณาการตอบสนองความสามารถ
ในหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รยีน 

4.17 0.59 มาก 11 

5 การสอนแบบบูรณาการช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ 
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได้ 

4.18 0.60 มาก 10 

6 ครเูป็นเพยีงผูใ้หค้ าแนะน า ดแูล จดัหาสื่อและ
แหล่งการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

4.14 0.68 มาก 13 

7 การประเมนิผลตามสภาพจรงิสามารถวดัผล 
ไดต้รงตามความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.16 0.56 มาก 12 

8 การประเมนิผลตามสภาพจรงิเป็นการประเมนิผล
ขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

4.18 0.54 มาก 9 

9 การสอบขอ้เขยีนมคีวามเทีย่งตรงกว่า 
การประเมนิคุณภาพผลงานทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 

3.75 0.81 มาก 16 

 ด้านท่ี 2 ความรู้สึก 3.52 0.77 มาก  

10 รูส้กึไมช่อบเมือ่ไดย้นิค าว่า  
“การสอนแบบบูรณาการ” 

3.27 1.02 ปานกลาง 24 

11 รูส้กึตงึเครยีดเมือ่จะตอ้งสอนแบบบูรณาการ 3.36 1.05 ปานกลาง 20 
12 การทีต่อ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 

เป็นเรือ่งทีน่่าเบื่อ 
3.68 1.12 มาก 18 

13 ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็แตกต่างมากเกนิไป 
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้กนัได้ 

3.12 1.06 ปานกลาง 25 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

14 รูส้กึอารมณ์ไม่ดอียูเ่สมอเมื่อผูเ้รยีน 
แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

3.72 1.15 มาก 17 

15 รูส้กึสบายใจเมือ่สอนใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบ 
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

3.97 0.92 มาก 14 

 ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 3.86 0.51 มาก  

16 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้ส้อนไมเ่ป็นตวั 
ของตวัเอง 

3.37 1.14 ปานกลาง 19 

17 การสอนแบบบูรณาการเป็นวธิกีารทีท่ าไดย้าก 3.30 1.06 ปานกลาง 21 
18 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็

ความส าคญัของเนื้อหาสาระหรอืวชิาการต่าง ๆ 
ตามทีค่รตูอ้งการ 

3.28 1.03 ปานกลาง 23 

19 ผูเ้รยีนสามารถคดิ ท า และแสดงออกไดม้าก 
เมือ่ครจูดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

3.87 0.78 มาก 15 

20 ผูเ้ป็นครตูอ้งประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างยตุธิรรม 4.29 0.63 มาก 7 
21 ผูเ้ป็นครตูอ้งไม่ประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีาร 

ทีห่ลากหลาย 
3.29 1.04 ปานกลาง 22 

22 ผูเ้ป็นครตูอ้งมคีุณธรรมในการประเมนิผลผูเ้รยีน 4.37 0.65 มาก 2 
23 ครตูอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ในการออกแบบ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
4.33 0.62 มาก 4 

24 ครเูป็นผูท้ีส่นใจหาความรูเ้กี่ยวกบั 
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

4.32 0.57 มาก 5 

25 ครเูป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการพจิารณา
ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.20 0.61 มาก 8 

 รวม 3.89 0.42 มาก - 
 

 จากตารางที ่17 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครู กศน.ในภาคตะวนัออก ในปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.89,  S.D. = 0.42) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความรู้ ( = 4.19,  S.D. = 0.41)  
พฤตกิรรม  ( = 3.86,  S.D. = 0.51)  และความรูส้กึ ( = 3.52,  S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบั 
                 พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
               : ปัจจยัความพงึพอใจในงาน (X6) 
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจในงาน (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 1 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 

3.92 0.61 มาก 
 

1 การไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถ 

3.97 0.71 มาก 10 

2 ปรมิาณงานในความรบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม
กบัต าแหน่งและความสามารถ 

3.76 0.89 มาก 20 

3 การมโีอกาสในการตดัสนิใจเกีย่วกบั 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

3.80 0.82 มาก 18 

4 การมโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ในการปฏบิตังิาน 

3.96 0.76 มาก 11 

5 การไดป้ฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถ 

4.09 0.65 มาก 4 

 ด้านท่ี 2 ความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
 

4.09 0.51 มาก 
 

6 การไดป้ฏบิตังิานทีม่รีะเบยีบแบบแผนแน่นอน
และชดัเจน 

3.99 0.73 มาก 8 

7 การปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบเป็นผลส าเรจ็ 
อยา่งมคีุณภาพ 

4.09 0.65 มาก 3 

8 การปฏบิตังิานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
 

4.14 0.64 มาก 2 

9 การปฏบิตังิานเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

4.07 0.67 มาก 6 

10 ท่านมคีวามชื่นชอบและภาคภมูใิจในผล 
ของการปฏบิตังิานของตนเอง 

4.19 0.63 มาก 1 

11 การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรค 
ในการท างานไดเ้ป็นอย่างด ี

4.08 0.61 มาก 5 

 



  211 

ตารางท่ี 18  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจในงาน (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 ด้านท่ี 3 ความก้าวหน้าในการท างาน 
 

3.74 0.69 มาก  

12 การไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร 
ใหเ้ป็นมอือาชพี 

3.95 0.71 มาก 12 

13 การมโีอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ตามความรู้
ความสามารถในการท างาน 

3.39 1.07 มาก 24 

14 การมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
ในการปฏบิตังิาน 

3.87 0.77 มาก 17 

 ด้านท่ี 4 การได้รบัการยอมรบันับถือ 
 

3.89 0.58 มาก  

15 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานยอมรบัความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานของท่าน 

3.93 0.68 มาก 13 

16 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหก้ารยอมรบั
การเสนอความคดิเหน็ของท่าน 

3.91 0.66 มาก 16 

17 ผลการปฏบิตังิานของท่านเป็นทีย่อมรบัของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

3.92 0.61 มาก 14 

18 การไดร้บัค ายกยอ่งชมเชยในผลส าเรจ็ของงาน
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

3.78 0.75 มาก 19 

 ด้านท่ี 5 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและ 
              เพ่ือนร่วมงาน 

3.69 0.78 มาก  

19 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหค้ าปรกึษาและ 
ความช่วยเหลอืเมือ่ท่านมปัีญหาในการท างาน 

3.98 0.79 มาก 9 

20 การไดร้บัความรว่มมอืและสนบัสนุนการท างาน
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

4.03 0.78 มาก 7 

21 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่และดูแลในการปฏบิตังิาน
อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 

3.92 0.95 มาก 15 

 
 
 



  212 

ตารางท่ี 18  (ต่อ)  
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจในงาน (n=361) 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

22 การไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่
และเพยีงพอต่อการด ารงชพี 

3.55 0.94 มาก 21 

23 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามเป็นธรรม
และโปรง่ใส 

3.55 1.05 มาก 22 

24 การมโีอกาสเลื่อนเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ 
ตามความสามารถในการท างาน 

3.47 1.11 ปานกลาง 23 

25 การไดร้บัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ จากสถานศกึษา
อยา่งเหมาะสม 

3.29 1.13 ปานกลาง 25 

 รวม 3.87 0.52 มาก - 
 
 จากตารางที ่18 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก ในปัจจยัความพงึพอใจในงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.87,  

S.D. = 0.52) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัตาม
ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ( = 4.09,  S.D. = 0.51)  
ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ ( = 3.92,  S.D. = 0.61)  การไดร้บัการยอมรบันับถอื ( = 3.89,  

S.D. = 0.58) ความก้าวหน้าในการท างาน ( = 3.74,  S.D. = 0.69) และความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน ( = 3.69,  S.D. = 0.78) ตามล าดบั 
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   2.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
          ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 

           รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏผลดงัตารางที ่19-27 
 

(ชื่อตารางและการแปลผล ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ใชช้ื่อยอ่ คร ูกศน.)       
 

ตารางท่ี 19 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรมการสอน 
                แบบบรูณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก โดยภาพรวม (Ytotal) 

 
 

ด้าน
ท่ี 

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ (n=361)   S.D. ระดบั ล าดบั 

1  
(Y1) 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4.11 0.57 มาก 4 

2   
(Y2) 

การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์
และการประยกุตค์วามรู ้

4.15 0.59 มาก 3 

3   
(Y3) 

การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก 
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น  
และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.55 มาก 1 

4   
(Y4) 

การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ 
ปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม 

4.24 0.57 มาก 2 

5   
(Y5) 

การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และ 
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

4.01 0.60 มาก 7 

6   
(Y6) 

การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
มกีารประสาน ความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และ 
บุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน   

3.92 0.61 มาก 8 

7   
(Y7) 

การส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข 

4.05 0.56 มาก 6 

8   
(Y8) 

การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผล 
การประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 

4.08 0.59 มาก 5 

รวม (Ytotal) 4.09 0.47 มาก  
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 จากตารางที่ 19 พบว่า พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาค
ตะวนัออก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.09,  S.D. = 0.47) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิ
การใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง ( = 4.29,  S.D. = 0.55) ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์และ
ปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม ( = 4.24,  S.D. = 0.57)  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิ 
สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู ้ ( = 4.15,  S.D. = 0.59)  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
( = 4.11,  S.D. = 0.57)  ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิ
มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน ( = 4.08,  S.D. = 0.59)  ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 
มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ( = 4.05,  S.D. = 0.56)  ดา้นการจดั
บรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้( = 4.01,  S.D. = 0.60) 
และด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มีการประสาน ความร่วมมอืกับ
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน ( = 3.92,  S.D. = 0.61) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 20  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั 
        ของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (Y1) 
 

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน 

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล (Y1) 
(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้ 4.03 0.79 มาก  5 
2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ 4.30 0.67 มาก 1 
3 ศกึษาวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลู

ในการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.04 0.84 มาก 4 

4 จดัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด   
ความตอ้งการและสภาพของผูเ้รยีน 

4.08 0.77 มาก 3 

5 ออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความตอ้งการ 4.02 0.77 มาก 6 
6 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ 

ของผูเ้รยีน 
4.22 0.70 มาก 2 

รวม 4.11 0.57 มาก - 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู  กศน. ในภาค
ตะวนัออก ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน
โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11,  S.D. = 0.57) และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไป
หาน้อย ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้( = 4.30,  S.D. = 0.67)  จดั
กจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน ( = 4.22,  S.D. = 0.70) จดัเนื้อหาให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด ความต้องการและสภาพของผูเ้รยีน  ( = 4.08,  S.D. = 0.77) 
ศกึษาวเิคราะห์ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคล้องกบัสภาพ
ของผูเ้รยีนแต่ละคน ( = 4.04,  S.D. = 0.84) เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการวางแผน 
การเรยีนรู้ ( = 4.03,  S.D. = 0.79) และออกแบบกจิกรรมให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูต้ามความ
ตอ้งการ ( = 4.02,  S.D. = 0.77) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 21  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ 
        ความรู ้(Y2) 
 

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ 
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้ (Y2)  

(n=361) 

 

  
 

S.D. 
 

ระดบั 
 

ล าดบั 

1 จดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัคิด  
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหารว่มกนั 

4.20 0.70 มาก 3 

2 ก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากคดิ 
อยากทดลอง และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

3.92 0.77 มาก 4 

3 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

4.23 0.71 มาก 2 

4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้

4.23 0.70 มาก 1 

รวม 4.15 0.59 มาก - 
 
 จากตารางที ่21 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุต์ความรู ้ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15,  S.D. = 0.59) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้( = 4.23,  S.D. = 0.70) จดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ ( = 4.23,  S.D. = 0.71)   
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กัคดิ วเิคราะหแ์ละแก้ปัญหาร่วมกนั ( = 4.20,  

S.D. = 0.70) และก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากคดิ อยากทดลอง และคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเอง ( = 3.92,  S.D.= 0.77) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 22  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ 
                   ใหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง (Y3) 
 

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น 
ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (Y3) 

(n=361) 

 

  
 

S.D. 
 

ระดบั 
 

ล าดบั 

1 จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง 

4.29 0.68 มาก 2 

2 จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

4.28 0.67 มาก 3 

3 ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และ 
คน้หาค าตอบอย่างอสิระ 

4.34 0.70 มาก 1 

4 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 

4.26 0.69 มาก 4 

รวม 4.29 0.55 มาก - 
 
 จากตารางที ่22 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิให้คดิเป็น ท าเป็น 
และเกดิการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.29,  S.D. = 0.55) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และคน้หาค าตอบอย่างอสิระ ( = 4.34,  S.D. = 0.70) จดั
กจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ( = 4.29,  S.D. = 0.68)  จดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง  ( = 4.28,  S.D. = 0.67) และสรา้ง
โอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายอย่างต่อเนื่อง ( =  4.26,  S.D. = 0.69) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 23  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม (Y4) 
 

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และปลูกฝังคณุธรรมท่ีดีงาม (Y4)   

(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4.17 0.71 มาก 3 

2 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงออก 
ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม 

4.27 0.69 มาก 2 

3 พฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยั 
ในตนเองแก่ผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู ้ 

4.28 0.67 มาก 1 

รวม 4.24 0.57 มาก - 
 
 จากตารางที ่23 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน. ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีามโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
( = 4.24,  S.D. = 0.57) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีง 
ล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ พฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิัยใน
ตนเองแก่ผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู ้( = 4.28,  S.D. = 0.67) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาส
แสดงออกในการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม ( = 4.27,  

S.D. = 0.69)  และจดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ( = 4.17,  

S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 24  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน 
        เกดิการเรยีนรู ้(Y5) 
 

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และ 
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Y5)    

(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ทีส่่งเสรมิ 
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

4.07 0.69 มาก 2 

2 ใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม
และเป็นกระบวนการ 

3.95 0.82 มาก 4 

3 ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

3.95 0.75 มาก 3 

4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการ
คดิแกปั้ญหาอย่างมเีหตุผล 

4.08 0.69 มาก 1 

รวม 4.01 0.60 มาก - 
 
 จากตารางที ่24 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.01,  S.D. = 0.60) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการคดิแก้ปัญหาอย่างมเีหตุผล  ( = 4.08,  S.D. = 0.69)  จดั
บรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้( = 4.07,  S.D. = 0.69)  
ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิอย่าง
สรา้งสรรค ์( = 3.95,  S.D. = 0.75) และใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและเป็นกระบวนการ ( = 3.95,  S.D. = 0.82) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 25  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอื 
        กบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน (Y6) 
 

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง  

และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้เรียน  (Y6) 
(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู ้
จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

4.22 0.69 มาก 1 

2 จดักจิกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
จากสภาพจรงิทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

4.15 0.71 มาก 2 

3 น าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

3.80 0.87 มาก 3 

4 ใหชุ้มชน ครอบครวั และองคก์รต่าง ๆ  
มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

3.66 0.89 มาก 5 

5 ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

3.76 0.81 มาก 4 

รวม 3.92 0.61 มาก - 
 
 จากตารางที ่25 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครอง 
และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.92,  S.D. = 0.61) 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบั ตามค่าเฉลีย่จากมากไป
หาน้อย ไดแ้ก่ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรูจ้ากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรู้
ทีห่ลากหลาย ( = 4.22,  S.D. = 0.69)  จดักจิกรรมกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ
ทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน ( = 4.15,  S.D. = 0.71) น าภมูปัิญญา ทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ในการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ ( = 3.80,  S.D. = 0.87) ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบั
สภาพและความต้องการของทอ้งถิน่  ( = 3.76,  S.D. = 0.81) และใหชุ้มชน ครอบครวั และ
องคก์รต่าง ๆ มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้( = 3.66,  S.D. = 0.89) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 26  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน. ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชมส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
        ไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข (Y7) 
 

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก มีการช่ืนชม 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ  (Y7) 

 (n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดักิจกรรมเน้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข
และมคีวามหมาย 

4.19 0.68 มาก 2 

2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ และ
ความสามารถทีห่ลากหลาย 

4.23 0.68 มาก 1 

3 ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรม 
การเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

3.92 0.74 มาก 4 

4 เสรมิแรงจงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
ดว้ยการชมเชยหรอืใหร้างวลั 

4.01 0.83 มาก 3 

5 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบั 
กระบวนการเรยีนรู ้

3.90 0.74 มาก 5 

รวม 4.05 0.56 มาก - 
 
 จากตารางที ่26 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.05,  S.D. = 0.56) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ใน 
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
ใชค้วามรู ้ความคดิ และความสามารถทีห่ลากหลาย  ( = 4.23,  S.D. = 0.68)  จดักจิกรรม
เน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและมคีวามหมาย ( = 4.19,  S.D. = 0.68) เสรมิแรง 
จงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหสู้งขึน้ดว้ยการชมเชยหรอืใหร้างวลั ( = 4.01,  S.D. = 0.83) 
ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรมการเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน  ( = 

3.92,  S.D. = 0.74) และใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรู้ ( = 3.90,  

S.D. = 0.74) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 27  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบั และล าดบัทีข่องพฤตกิรรม 
      การสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิ 
        มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน (Y8) 
 

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมลู 

ในการพฒันาผู้เรียน (Y8) 
 (n=361) 

 
 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 วดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอื 
ทีห่ลากหลาย 

3.98 0.73 มาก 4 

2 ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ตามสภาพจรงิ 

4.18 0.69 มาก 1 

3 ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรม 
ของผูเ้รยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม 

4.12 0.72 มาก 2 

4 น าผลการประเมนิผลมาใชใ้นการพฒันา 
ผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 

4.05 0.70 มาก 3 

รวม 4.08 0.59 มาก - 
 
 จากตารางที ่27 พบว่า พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
ผูเ้รยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.08,  S.D. = 0.59) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท าการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ  ( = 4.18,  S.D. = 0.69)  ด าเนินการวดัและ
ประเมนิผลพฤตกิรรมของผู้เรยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม ( = 4.12,  S.D. = 0.72) น าผลการ
ประเมนิผลมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.05,  S.D. = 0.70) และวดัและ
ประเมนิผลดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย ( = 3.98,  S.D. = 0.73) ตามล าดบั 
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  2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน 
        แบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
        ในภาคตะวนัออก 

         รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏผลดงัตารางที ่28-38 

 

ตารางท่ี 28  ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในของตวัแปรพยากรณ์และ 
      ระหว่างตวัแปรพยากรณ์กบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครู กศน. 
      ในภาคตะวนัออก (n=361) 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytotal 

X1 1               

X2 .27** 1              

X3 
.59** .24** 1             

X4 
.42** .23** .56** 1            

X5 
.16** .52** .13* .23** 1           

X6 
.49** .22** .54** .56** .16** 1          

Y1 
.44** .20** .33** .32** .16** .26** 1         

Y2 
.45** .23** .31** .31** .17** .25** .76** 1        

Y3 
.45** .24** .32** .27** .18** .26** .63** .72** 1       

Y4 
.51** .25** .39** .31** .17** .31** .56** .70** .76** 1      

Y5 
.49** .13* .39** .37** .09 .35** .55** .61** .55** .66** 1     

Y6 
.52** .08 .47** .39** .06 .35** .51** .54** .57** .58** .64** 1    

Y7 
.55** .12* .39** .32** .14** .30** .54** .54** .59** .60** .63** .68** 1   

Y8 
.55** .09 .39** .35** .07 .29** .49** .49** .50** .54** .53** .56** .72** 1  

Ytotal 
.62** .20** .47** .41** .16** .37** .80** .83** .81** .81** .79** .80** 83** .75** 1 

*p <.05 
 จากตารางที ่28 พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ภายในของตวัแปรพยากรณ์ทุกตวั
ประกอบดว้ย การสนับสนุนการท างานของคร ู(X1) เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) การพฒันาคร ู(X3) 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ (X5)  และความพงึพอใจในงาน 
(X6) และระหว่างตวัแปรพยากรณ์ กบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการโดยรวม (Ytotal) พบว่า
ตวัแปรพยากรณ์ทุกตวัต่างมคีวามสมัพนัธก์นัเอง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และตวัแปร 
พยากรณ์ทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั.05 เช่นเดยีวกนั    
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ตารางท่ี 29  ผลการวเิคราะหค์่า Tolerance  และค่า VIF ของตวัแปรพยากรณ์  
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) Tolerance VIF 
1. การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) .825 1.212 
2. เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) .928 1.078 
3. การพฒันาคร ู(X3) .648 1.542 
4. คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) .825 1.212 
5. เจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ (X5) .975 1.025 
6. ความพงึพอใจในงาน (X6) .753 1.327 
 
 จากตารางที ่29 พบว่า  ตวัแปรพยากรณ์มคีวามสมัพนัธก์นัน้อยเนื่องจากขอ้มลูชุดนี้
มคี่า Tolerance มากกว่า .10 และค่า VIF มคี่าไม่เกนิ 10 ตามทีก่ าหนดไว ้ แสดงว่าไม่มปัีญหา 
Multicollinearity  (โดยทัว่ไปก าหนดค่า Tolerance ไม่ต ่ากว่า .10 และค่า VIF ต้องไม่เกนิ 10) 
จงึเป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถติวิเิคราะหก์ารถดถอย 
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 ตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
      โดยรวม (Ytotal) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 

ค่าคงที ่ 1.368 0.189  7.231 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.480 0.040 0.542 12.141 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.200 0.048 0.186 4.175 0.000 
R  =  0.64         R2 =  0.41           SEE. =  0.36            F  =  125.666           Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่30 พบว่า ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบรูณาการไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย (R2) 
เท่ากบั 0.41 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของครู และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี เป็นปัจจยั 
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออกโดยรวม 
และสามารถท านายไดร้อ้ยละ 41 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ total =  1.368 + 0.480 (X1) + 0.200 (X4) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ ytotal =  0.542 (Zx1) + 0.186 (Zx4) 
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ตารางท่ี 31  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
      และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (Y1)  
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.668 0.265  6.284 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.405 0.055 0.376 7.307 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.206 0.067 0.158 3.058 0.002 
R  =  0.47          R2 =  0.22            SEE. =  0.50            F  =  49.376            Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่31 พบว่า ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย 
(R2) เท่ากบั 0.22 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถท านายได้ร้อยละ 22 โดยเขยีนสมการ
พยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 1 =  1.668 + 0.405 (X1) + 0.206 (X4) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y1 =  0.376 (Zx1) + 0.158 (Zx4) 
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ตารางท่ี 32  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
                 : ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ 
      และการประยกุตค์วามรู ้(Y2)  
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.592 0.275  5.786 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.433 0.058 0.387 7.531 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.204 0.070 0.151 2.933 0.004 
R  =  0.47           R2 =  0.22            SEE. =  0.52            F  =  50.807           Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่32 พบว่า ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย 
(R2) เท่ากบั 0.22 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้และสามารถ
ท านายไดร้อ้ยละ 22 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 2 =  1.592 + 0.433 (X1) + 0.204 (X4) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y2 =  0.387 (Zx1) + 0.151 (Zx4) 
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ตารางท่ี 33  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  
                   ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง (Y3) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.681 0.328  5.127 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.435 0.050 0.419 8.643 0.000 
เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) 0.220 0.082 0.129 2.669 0.008 
R  =  0.47          R2 =  0.22          SEE. =  0.48           F  =  50.775               Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่33 พบว่า ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ูและเจตคตต่ิออาชพีคร ู
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย 
(R2) เท่ากับ 0.22 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของครู และเจตคติต่ออาชีพครู เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และ
เกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง และสามารถท านายไดร้อ้ยละ 22 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 3 =  1.681 + 0.435 (X1) + 0.220 (X2) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y3 =  0.419 (Zx1) + 0.129 (Zx2) 
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ตารางท่ี 34  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
                 : ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ 
      ปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม (Y4) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.261 0.330  3.816 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.454 0.061 0.417 7.398 0.000 
เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) 0.197 0.083 0.110 2.362 0.019 
การพฒันาคร ู(X3) 0.099 0.049 0.112 2.007 0.046 
R  =  0.53          R2 =  0.29           SEE. =  0.49            F  =  47.334             Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที่ 34 พบว่า ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของครู เจตคติต่ออาชพีคร ู
และการพฒันาคร ูเป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของ
พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพ
ในการท านาย (R2) เท่ากบั 0.29 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของครู เจตคตต่ิออาชพีคร ู
และการพฒันาคร ูเป็นปัจจยัพื้นฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู 
กศน.ในภาคตะวนัออก ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม 
และสามารถท านายไดร้อ้ยละ 29 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 4 =  1.261 + 0.454 (X1) + 0.197 (X2) + 0.099 (X3) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y4 =  0.417 (Zx1) + 0.110 (Zx2) + 0.112 (Zx3) 
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ตารางท่ี 35  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และ 
      อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้(Y5) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.018 0.271  3.751 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.472 0.057 0.412 8.328 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.277 0.069 0.199 4.027 0.000 
R  =  0.53           R2 =  0.28            SEE. =  0.51            F  =  68.91             Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่35 พบว่า ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย 
(R2) เท่ากบั 0.28 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู้ และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ และ
สามารถท านายไดร้อ้ยละ 28 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 5 =  1.018 + 0.472 (X1) + 0.277 (X4) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y5 =  0.412 (Zx1) + 0.199 (Zx4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  231 

ตารางท่ี 36  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
                 : ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอื 
                   กบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  (Y6) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.413 0.364  3.880 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.438 0.063 0.380 6.954 0.000 
การพฒันาคร ู(X3) 0.169 0.055 0.181 3.053 0.002 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.219 0.074 0.157 2.967 0.003 
เจตคตต่ิออาชพีคร ู(X2) -0.201 0.085 -0.106 -2.352 0.019 
R  =  0.58           R2 =  0.34            SEE. =  0.49            F  =  45.37             Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที่ 36 พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนการท างานของครู การพัฒนาคร ู
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี และเจตคตต่ิออาชพีคร ูเป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และ
สามารถอธบิายความผนัแปรของพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย (R2) เท่ากบั 0.34 แสดงว่า การสนับสนุน
การท างานของครู การพัฒนาครู คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และเจตคติต่ออาชีพครู เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาคตะวนัออก 
ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง
และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีน และสามารถท านายได้รอ้ยละ 34 โดยเขยีนสมการ
พยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 6 =  1.413 + 0.438 (X1) + 0.169 (X3) + 0.219 (X4) – 0.201 (X2)  
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y6 =  0.380 (Zx1) + 0.181 (Zx3) + 0.157 (Zx4) – 0.106 (Zx2)  
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ตารางท่ี 37  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิ 
        ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข (Y7) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.325 0.241  5.487 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.560 0.051 0.524 11.088 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.146 0.061 0.113 2.383 0.018 
R  =  0.59          R2 =  0.34           SEE. =  0.46            F  =  62.282             Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่37 พบว่า ปัจจยัการสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบรูณาการไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย (R2) 
เท่ากับ 0.34 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของครู และคุณลักษณะด้านวิชาชีพ เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข  
และสามารถท านายไดร้อ้ยละ 34 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 7 =  1.325 + 0.560 (X1) + 0.146 (X4) 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y7 =  0.524 (Zx1) + 0.113 (Zx4) 
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ตารางท่ี 38  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
                 : ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และ 
      น าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุพฒันาผูเ้รยีน (Y8) 
 

ตวัแปรพยากรณ์  (n=361) b SE.b β t Sig. 
ค่าคงที ่ 1.246 0.274  4.538 0.000 
การสนบัสนุนการท างานของคร ู(X1) 0.575 0.054 0.511 10.629 0.000 
คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี (X4) 0.193 0.065 0.142 2.979 0.003 
R  =  0.58           R2 =  0.34           SEE. =  0.48            F  =  60.087            Sig.F  =  0.000 
 
 จากตารางที ่38 พบว่า ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
เป็นปัจจยัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการ และสามารถอธบิายความผนัแปรของพฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยมคี่าประสทิธภิาพในการท านาย 
(R2) เท่ากบั 0.34 แสดงว่า การสนับสนุนการท างานของครู และคุณลกัษณะด้านวชิาชพี เป็น
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู กศน.ในภาคตะวนัออก 
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการ
ปรบัปรงุพฒันาผูเ้รยีน  และสามารถท านายไดร้อ้ยละ 34 โดยเขยีนสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนดบิ คอื 

 ̂ 8 =  1.246 + 0.575 (X1) + 0.193 (X4)  
 สมการการวเิคราะหก์ารถดถอย ในรปูของคะแนนมาตรฐาน คอื  

 ̂ y8 =  0.511 (Zx1) + 0.142 (Zx4)  
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ตอนท่ี 3 ผลการพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 

        3.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

 3.1.1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานสภาพการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
         ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ผลงานวิจยั รายงานที่
เกีย่วขอ้งตลอดจนการลงพืน้ทีส่งัเกตการเรยีนการสอน การนิเทศ การประชุม การสนทนากลุ่ม 
และการสมัภาษณ์ครูผู้สอนสถานศึกษา กศน.อ าเภอใน 9 จงัหวดัเขตภาคตะวนัออก พบว่า 
ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนทีม่คีวามหลากหลาย และจดักจิกรรมการสอนทีม่รีปูแบบต่าง ๆ กนั ผูส้อน
ส่วนใหญ่สอนทุกวชิาในแต่ละระดบั กจิกรรมการเรยีนการสอนแต่ละวชิาไม่ได้มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีน
เกดิความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วม หรอืน าความรูม้าใชใ้นชวีติประจ าวนัไดไ้ม่มากนัก 
ไดข้อ้คดิโดยการน ารปูแบบการสอนทีเ่น้นการบรูณาการมาใชใ้หม้ากขึน้ 
 3.1.2 การศกึษาแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันารปูแบบ 
  ในการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการครัง้นี้  ได้ศึกษา
รวบรวมขอ้มูลจากสื่อ เอกสาร ต ารา บทความ และงานวจิยัต่าง ๆ จากนักการศกึษาทัง้ไทย
และต่างประเทศ (Kaplan, 1964 ; Good, 1973 ; Steiner, 1988 ; Husen and Postlethwaite , 
1994 ; Keeves, 1997 ; Hadley, 1998 ; Januszewski and Molenda, 2008 ; Casson, 2009 ; 
บุญชม ศรสีะอาด, 2531 ; พระจนัทร ์หมัน่บ ารุง, 2550 ; นายสุรพล บุญลอื, 2550 ; กิง่เพชร 
ส่งเสรมิ, 2552 ; ปัญญา ทองนิล, 2553 ; กนิษฐา เชาวว์ฒันกุล, 2554 ; นันทวนั เรอืงอร่าม, 
2554 ; รตันะ บวัสนธ์, 2556 ; องัสุรยี ์พนัธแ์ก้ว, 2557 ; ทศินา แขมมณี, 2557 และนงเยาว ์
สมพทิยานุรกัษ์, 2559) สรุปแนวคดิไดว้่า รปูแบบเป็นระบบหรอืโครงสรา้งทีเ่กดิจากความคดิ 
การคาดการณ์ ประสบการณ์ ทฤษฎีหรือหลกัการต่าง ๆ โดยน าเสนอในรูปของข้อความ 
ค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม แผนภูม ิแผนภาพ เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลกัการ 
แนวคิด องค์ประกอบ ชุดของปัจจยัหรอืตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน สามารถใช้
รปูแบบอธบิายโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ ปัจจยัหรอืตวัแปรทีม่ใีนระบบหรอื
อธบิายล าดบัขัน้ตอนขององคป์ระกอบหรอืกจิกรรมในระบบต่าง ๆ      
 3.1.3 การศกึษาแนวทางการพฒันารปูแบบและคู่มอืประกอบรปูแบบ 
  ในการศึกษาแนวทางการพฒันารูปแบบและคู่มอืประกอบรูปแบบพฤตกิรรม
การสอนแบบบรูณาการครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดท้ าการสอบถามและสมัภาษณ์คณะผูเ้ชีย่วชาญชุดเดมิ
จ านวน 7 คน จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกและมปีระสบการณ์ในการสอน 7 ปีขึน้ไป โดยน า
แนวคิดจากผลการศึกษาข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ผนวกกับข้อค้นพบจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวจิยั ตอนที่ 1 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ (ตวัแปรเกณฑ์)
และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
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ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์) ซึง่เป็น
ชุดของปัจจยัหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยน ามาใช้เป็นรูปแบบอธิบาย
โครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร พรอ้มน าเสนอทฤษฎ ีหลกัการและแนวคดิรูปแบบใน
รปูของแผนภมูปิระกอบค าอธบิาย สรปุไดด้งันี้ 
         -ทฤษฎี หลกัการและแนวคดิรูปแบบ  พบว่าหลกัการของรูปแบบการสอน
แบบบรูณาการ มุง่เน้นใหค้วามรูท้ีล่กึซึง้ ผูเ้รยีนมบีทบาทและประสบการณ์ตรง สามารถเรยีนรู้
จากการกระท าที่เกิดขึ้นจากความสมัพนัธ์ของการรบัรู้ กระบวนการจดักระท าขอ้มูล การใช้
ความคดิและการลงมอืปฏบิตัิ การเรยีนรู้จากสิง่ใกล้ตวัไปสู่วถิีชวีติจรงิ การสร้างองค์ความรู้
ดว้ยตนเอง การเรยีนการสอนโดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การเรยีนรูท้ี่ดคีวรมลีกัษณะบูรณาการ
หรอืเป็นสหวทิยาการ คอืเป็นการเรยีนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกันเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดในการประยกุตใ์ชใ้นการท างานและการด าเนินชวีติประจ าวนั   
    พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัย ควรจดักระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน โดย
เชื่อมโยงสาระความรูต่้าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีน
ใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ กระตุ้นใหผู้เ้รยีนใฝ่เรยีนรู ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใช้
ความถนดั ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรู ้ทกัษะ
และเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
         -วตัถุประสงคข์องรปูแบบและคู่มอืประกอบรปูแบบ  เพื่อใหค้รกูารศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการและ
ใช้เป็นแนวทางในการจดัการสอนแบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม โดยศกึษาคู่มอืประกอบ
รปูแบบเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการมากขึน้   
 

        3.2 ผลการสร้างรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
              นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

 จากผลการศกึษาในขอ้ 3.1.3 น ามาสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยเสนอรูปแบบและ
คู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการที่จดัท าต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบและความเหมาะสมของคู่มอืประกอบรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บรูณาการโดยใชแ้บบสอบถาม ตามแผนภมูทิี ่8  
 1) ผลการสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  ดงันี้ 
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พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ ใหค้ดิเป็น ท าเป็น  
     และเกดิการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 สง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมทีด่งีาม 
 ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู ้  
 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน 
     โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 
 สง่เสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชืน่ชม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 จดับรรยากาศ สือ่การเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
 จดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครอง 
     และบุคคลในชมุชนเพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน 

แผนภูมทิี ่8  รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา 
                ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี่จดัขึน้ตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน โดยเชื่อมโยง
สาระความรูต่้าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั รวมทัง้ปลกูฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะ
ต่าง ๆ ในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ กระตุ้นใหผู้เ้รยีนใฝ่เรยีนรู ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามถนัด 
ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะอยา่งหลากหลาย สามารถน าความรู ้ทกัษะและเจตคติ
ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 

มโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

การสนับสนุนการท างานของคร ู

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 

การพฒันาคร ู

เจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 

ความพึงพอใจในงาน 

เจตคติต่ออาชีพคร ู

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน 
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 2) ผลการสรา้งคู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก (ภาคผนวก ค : 305-346) 
        3.3 ผลการตรวจสอบคณุภาพรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
              ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู            
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน  
 

ตารางท่ี 39 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิคุณภาพโดยรวมของรปูแบบพฤตกิรรมการสอน  
                      แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั 

 ด้านความเหมาะสมของรปูแบบ 4.38 0.41 มาก 
1 รปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้

ในการปฏบิตังิานสอนแบบบรูณาการ 
4.43 0.54 มาก 

2 รปูแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ทางดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

4.43 0.54 มาก 

3 รปูแบบมคีวามเหมาะสมสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 4.29 0.49 มาก 
 ด้านความเป็นไปได้ของรปูแบบ 4.05 0.52 มาก 
4 รปูแบบเป็นทีย่อมรบัได้ 4.29 0.49 มาก 
5 รปูแบบสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิได้ 4.00 0.58 มาก 
6 ความเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะน ารปูแบบน้ีไปใช้ 3.86 0.69 มาก 
 ด้านความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ 3.90 0.42 มาก 
7 รปูแบบมปีระโยชน์ต่อสถานศกึษา 4.14 0.38 มาก 
8 สถานศกึษามคีวามมัน่ใจในการพฒันาคุณภาพ 

การศกึษาเมือ่น ารปูแบบไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
3.71 0.76 มาก 

9 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานตามรปูแบบ 
จะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

3.86 0.38 มาก 

 รวมทัง้ 3 ด้าน 4.11 0.40 มาก 
 

จากตารางที ่39 พบว่า รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มคีวามเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11,  

S.D. = 0.40) และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ( = 4.38,  S.D. = 0.41)  ดา้นความเป็นไปไดข้อง
รปูแบบ ( = 4.05,  S.D. = 0.52)  และดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ ( = 3.90,  S.D. = 0.42) ตามล าดบั   
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 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มอืประกอบรูปแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน  
 

ตารางท่ี 40 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิคุณภาพโดยรวมของคู่มอืประกอบ 
                รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ 
                การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั 

1 หลกัการและเหตุผลของคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามชดัเจน 4.43 0.54 มาก 
2 วตัถุประสงคข์องคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามชดัเจนเหมาะสม 4.14 0.38 มาก 
3 เนื้อหาทีน่ าเสนอในคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามชดัเจน 3.86 0.38 มาก 
4 เนื้อหาทีน่ าเสนอในคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามครอบคลุม 3.86 0.38 มาก 
5 การเรยีงล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
6 การจดัรปูแบบการพมิพม์คีวามเหมาะสม 3.86 0.38 มาก 
7 ภาษาทีใ่ชใ้นคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามชดัเจนเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
8 คู่มอืประกอบรปูแบบมปีระโยชน์ 4.29 0.49 มาก 
9 คู่มอืประกอบรปูแบบอ่านเขา้ใจง่าย 3.86 0.38 มาก 
10 คู่มอืประกอบรปูแบบสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิได้ 4.00 0.00 มาก 
 รวม 4.03 0.95 มาก 

 
 

จากตารางที ่40  พบว่า คู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มคีวามเหมาะสมโดยภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.03,  S.D. = 0.95) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลกัการและเหตุผลของคู่มอื
ประกอบรูปแบบมคีวามชดัเจน ( = 4.43,  S.D. = 0.54)  คู่มอืประกอบรูปแบบมปีระโยชน์ 
( = 4.29,  S.D. = 0.49)  และวตัถุประสงคข์องคู่มอืประกอบรปูแบบมคีวามชดัเจนเหมาะสม 
( = 4.14,  S.D. = 0.38) ตามล าดบั   
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        3.4 ผลการประเมินผลการใช้รปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
               ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
  

 1) ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
                ของคร ู: กรณศีกึษา กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
                ประเมนิโดยผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 127 คน  
 

ตารางท่ี 41 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา 
                ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของครู  
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน   S.D. ระดบั ล าดบั 
 1. ด้านการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น  
ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

 4.24 0.47 มาก  

1 ครใูหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็และคน้หาค าตอบ 
ไดอ้ยา่งอสิระ 

 4.23 0.58 มาก 11 

2 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 4.28 0.54 มาก 10 

3 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ 
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 4.42 0.79 มาก 5 

4 ครสูรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 

 4.03 0.49 มาก 22 

 2. ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    และปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม 

 4.28 0.59 มาก  

5 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอดแทรกค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม และความมวีนิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

 4.57 0.57 
มาก
ทีสุ่ด 

2 

6 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในกลุ่ม 

 4.17 0.87 มาก 15 

7 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 4.09 0.62 มาก 18 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 3. ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ 
    สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้   

   4.16 0.41 มาก  

8 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้

   4.31 0.54 มาก 8 

9 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

   4.41 0.53 มาก 6 

10 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กั 
คดิวเิคราะห ์และแกปั้ญหาร่วมกนั 

   3.94 0.57 มาก 28 

11 ครกู าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้
อยากคดิ อยากทดลอง และคน้หาค าตอบ 
ดว้ยตนเอง 

   3.96 0.65 มาก 27 

 4. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
    กบัความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 

   4.02 0.62 มาก  

12 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม 
การเรยีนรู ้

   4.50 0.70 
มาก
ทีสุ่ด 

4 

13 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ของผูเ้รยีน 

   4.09 0.67 มาก 19 

14 ครจูดัเนื้อหาการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รยีน 

   3.88 0.76 มาก 31 

15 ครศูกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลู 
จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รยีนแต่ละคน 

   3.83 0.99 มาก 33 

16 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผน 
การเรยีนรู ้

   3.90 0.50 มาก 30 

17 ครอูอกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
ตามความตอ้งการ 

   3.94 0.74 มาก 29 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
    และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล 
   ในการพฒันาผูเ้รียน 

  4.19 0.47 มาก  

18 ครปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 
  4.54 0.50 

มาก
ทีสุ่ด 

3 

19 ครวูดัและประเมนิผลพฤตกิรรมขณะท ากจิกรรมของผูเ้รยีน   4.13 0.56 มาก 16 
20 ครนู าผลการประเมนิผลมาใชพ้ฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง   4.03 0.58 มาก 23 
21 ครวูดัและประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารและ 

เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
  4.04 0.77 มาก 21 

 6. ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการ ช่ืนชม 
    ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ 

  4.19 0.27 มาก  

22 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ 
และความสามารถทีห่ลากหลาย 

  4.29 0.63 มาก 9 

23 ครจูดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข   4.17 0.48 มาก 14 
24 ครชูมเชยหรอืใหร้างวลัผูเ้รยีนเพื่อเสรมิแรงจงูใจ 

ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
  4.31 0.47 มาก 7 

25 ครใูหข้อ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรมการเรยีนรู้ 
หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

  4.18 0.61 มาก 12 

26 ครใูหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน   4.01 0.58 มาก 24 
 7. ด้านการจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และ 

    อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  3.99 0.39 มาก  

27 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
ไดพ้ฒันาการคดิแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล 

  4.05 0.47 มาก 20 

28 ครจูดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ 
ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

  4.13 0.63 มาก 17 

29 ครใูชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา 
ความคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

  3.98 0.61 มาก 25 

30 ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยจีดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

  3.84 0.46 มาก 32 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 8. ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย มีการประสาน ความร่วมมือ 
กบัผูป้กครอง และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนั 
พฒันาผูเ้รียน 

  4.12 0.54 มาก  

31 ครใูหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู้ 
จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

  4.60 0.67 
มาก
ทีสุ่ด 

1 

32 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ 
ทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

  4.18 0.66 มาก 13 

33 ครนู าผูรู้ห้รอืภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใช้ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

  3.97 0.63 มาก 26 

34 ครใูหค้รอบครวั ชุมชน หรอืองคก์รต่าง ๆ  
มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

  3.72 0.89 มาก 34 

 รวมทัง้ 8 ด้าน   4.14 0.35 มาก  
 

จากตารางที่ 41  พบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการของคร ู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.14,  S.D. = 0.35) เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม ( = 4.28,  S.D. 
= 0.59)  ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น 
ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง ( = 4.24,  S.D. = 0.47) ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์
เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ( = 4.19,  S.D. = 0.27) 
ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
ผูเ้รยีน ( = 4.19,  S.D. = 0.47)  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้  ( = 4.16,  S.D. = 0.41)  ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รยีน  ( = 4.12,  S.D. = 0.54)  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ( = 4.02,  S.D. = 0.62)     
และดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้( = 3.99,  
S.D. = 0.39) ตามล าดบั 
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 2) ผลการตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคะแนนเฉลีย่ปลายภาค ของภาคเรยีนที ่2  
                 ปีการศกึษา 2559  และภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ าแนกตามระดบัชัน้  
                และรายวชิา : กรณศีกึษา กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา                  
 
 

ตารางท่ี 42 คะแนนเฉลีย่ปลายภาคเรยีนของนกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
      ภาคเรยีนที ่2/2559 และภาคเรยีนที ่1/2560 จ าแนกตามรายวชิาทีล่งทะเบยีน 

 

วิชา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ภาคเรียนท่ี 2/2559 ภาคเรียนท่ี 1/2560 
เข้าสอบ คะแนนเฉล่ีย เข้าสอบ คะแนนเฉล่ีย 

เศรษฐกจิพอเพยีง 3 20.67 2 23.00* 
สุขศกึษา พลศกึษา 1 23.00 2 23.50* 
ศลิปศกึษา 97 17.98 1 18.00* 
ทกัษะการเรยีนรู ้ 123 21.02 2 13.50 
คณติศาสตร ์ 3 13.67 2 13.00 
ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม 7 9.86 136 11.72* 
ภาษาไทย 4 20.00 133 20.95* 
วทิยาศาสตร ์ 3 14.67 2 11.50 
สงัคมศกึษา 3 11.33 3 13.33* 
ศาสนาและหน้าทีพ่ลเมอืง 1 22.00 4 17.50 
การพฒันาตนเอง ชุมชน สงัคม 2 20.00 2 22.50* 
ช่องทางการขยายอาชพี 128 18.64 5 20.60* 
ทกัษะการขยายอาชพี 4 17.00 132 18.18* 
พฒันาอาชพีใหม้คีวามมัน่คง 2 14.00 3 16.33* 
 

ทีม่า : รายงานค่าสถติคิะแนนสอบปลายภาคแยกตามรายวชิาทีล่งทะเบยีน  
         กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2559 และปีการศกึษา 2560 
 

 จากตารางที ่42 พบว่า ผู้เขา้สอบแต่ละรายวชิาของแต่ละภาคเรยีนจะมจี านวนที่ไม่
เท่ากนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบันักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนตามภาคเรยีนนัน้ ๆ  และคะแนนเฉลีย่เป็น
คะแนนเฉลี่ยวดัผลสมัฤทธิป์ลายภาคเรยีนทีอ่อกขอ้สอบโดยส่วนกลาง ส านักงาน กศน. ที่จดั
สอบพรอ้มกนัทัว่ประเทศ  และเมื่อพจิารณาโดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในรายวชิาส่วนใหญ่สงูขึน้ 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอน 
แบบบูรณาการ 2) ค้นหาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก และ 3) พฒันารูปแบบ
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวนัออก ดงันี้ 
 1. การศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
    โดยการศึกษาเอกสารที่คดัเลอืกจากแนวคดิ ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง จ านวน 23 คน/
กลุ่ม/แนวคดิ และเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 14 เรือ่ง  
    1.1 ก าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ เอกสารมี
เนื้ อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ก าลังท าวิจ ัยโดยตรง  ผู้เรียบเรียงหรือผู้จ ัดท าเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียบเรียงหรือมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในสาระนั ้น ๆ    
เอกสารต ารามเีนื้อหา ทฤษฎ ีและหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมในปัจจุบนั พจิารณาจากปีทีพ่มิพห์รอื
มกีารปรบัปรุงเนื้อหาในหนังสอื  เนื้อหาในเอกสารมคีวามทนัสมยั โดยเฉพาะงานวจิยัควรเป็น
งานวจิยัใหม่ ๆ ที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ไม่เกนิระยะเวลา 5-10 ปี  ความน่าเชื่อถอืของประเภท
เอกสาร มกีารพมิพ์เผยแพร่ ระบุชื่อผู้เรยีบเรยีง วนัเดอืนปีที่ตพีมิพ์  และความน่าเชื่ อถอืของ
สถานทีต่พีมิพ ์โรงพมิพ ์ความน่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของ
วนัเดอืนปีที่เผยแพร่หรอืปรบัปรุงเวบ็ไซต์ วตัถุประสงค์การเผยแพร่ หน่วยงานที่เป็นเจา้ของ
เวบ็ไซต ์แหล่งตัง้ต้นของขอ้มลูเป็นแหล่งขอ้มลูปฐมภูมหิรอืแหล่งขอ้มลูทุตยิภูมิ การระบุแหล่ง
อา้งองิขอ้มลูและวธิเีขยีนอา้งองิทีเ่ป็นมาตรฐาน  
   นอกจากพจิารณาจากเกณฑข์้างต้นแล้ว ผู้ศกึษาได้คดัเลอืกจากเอกสารที่มี
เนื้อหาตรงกบัเรือ่งทีท่ าวจิยั มคีวามทนัสมยั อธบิายใหผู้อ่้านเขา้ใจไดช้ดัเจน มคีวามน่าเชื่อถอื 
มกีารพมิพ์เผยแพร่และระบุแหล่งที่มาเพื่อตรวจสอบและอ้างองิได้ ส่วนใหญ่ผู้ศึกษาทบทวน
วรรณกรรมจากสื่อเอกสารหนงัสอื ต าราเรยีน รองลงมาเป็นเอกสารสื่อสิง่พมิพท์ุตยิภูม ิและสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูออนไลน์ สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์และฐานขอ้มลู CD-Roms 
ตามล าดับ โดยท าการสืบค้นในช่วงระยะเวลาปีที่ท าการวิจยั และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องได้
คดัเลอืกงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีท่ าวจิยัทีป่รากฏในฐานขอ้มลูงานวจิยั ThaiLIS เป็นแหล่ง
ค้นคว้าฐานข้อมูลงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ในประเทศ และ ERIC เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
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วารสารวชิาการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศที่ได้รบัการยอมรบั เชื่อถือได้ โดยท าการ
สบืคน้ในช่วงระยะเวลาปีทีท่ าการวจิยั 
    1.2 ขัน้ตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย การตัง้กฎเกณฑ์ส าหรบัการ
คดัเลอืกเอกสารและหวัข้อที่จะท าการวเิคราะห์ การวางเค้าโครงของข้อมูลเอกสารที่น ามา
วเิคราะห์ การค านึงถึงบรบิทของข้อมูลเอกสารที่น ามาวเิคราะห์ การวเิคราะห์เนื้อหาตามที่
ปรากฏในเอกสารมากกว่ากระท ากบัเนื้อหาทีซ่่อนอยู่ และการสรปุใจความ  
    1.3 การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสรา้งขอ้สรุป ประกอบด้วย การวเิคราะห์แบบอุปนัย  
ใช้กบัการวเิคราะห์เอกสารและการวเิคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการรวบรวม โดยการตคีวามสรา้ง
ขอ้สรปุจากขอ้มลูทีไ่ดม้า  การวเิคราะหโ์ดยการจ าแนกชนิดขอ้มลู ใชก้ารจ าแนกขอ้มลูเป็นชนิด  
หรอืขัน้ตอนของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อเนื่องกนัไป และการวเิคราะหโ์ดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลู 
ใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบในการวเิคราะหซ์ึง่น าไปสู่การสรา้งขอ้สรปุเชงินามธรรมและการสรา้งทฤษฎ ี
    1.4 เกณฑท์ีใ่ชใ้นการสงัเคราะหต์วัแปรเพื่อคดัเลอืกเป็นตวัแปรในการวจิยั ก าหนด
เกณฑท์ีม่ผีูศ้กึษาเกีย่วกบัตวัแปรนัน้อยา่งน้อย 3 คน/กลุ่ม/แนวคดิขึน้ไป  
    1.5 ขัน้ตอนในการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย
การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ การคดัเลอืก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบบูรณาการตามเกณฑ์  การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อคดัเลอืกตวัแปรที่เหมาะสมกบับรบิทงานวจิยั 
การก าหนดค านิยามเชงิทฤษฎขีองตวัแปรในการวจิยั การก าหนดค านิยามเชงิปฏบิตักิารของ
ตวัแปรในการวจิยั และการก าหนดตวัชีว้ดัพฤตกิรรมของตวัแปรในการวจิยั 
 

 2. การคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้ตอนน้ี คอื ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวนัออก 9 จงัหวัด ได้แก่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจนีบุร ีระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 992 คน กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาขัน้ตอนนี้  คือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในภาค
ตะวนัออก 9 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ีระยอง 
สมุทรปราการ และสระแก้ว ปีการศึกษา 2559 จ านวน 361 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมทุกจงัหวดั ใชต้ารางส าเรจ็รูป
ของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) ดงันี้ 
    ฉบบัที ่1 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ  จ านวน 35 ขอ้ 



  246 

    ฉบบัที ่2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่3 แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่4 แบบวดัการพฒันาคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่5 แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่6 แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่7 แบบวดัความพงึพอใจในงาน  จ านวน 25 ขอ้ 
    1) การวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
        (1) การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) 
        (2) การวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามรายขอ้ดว้ยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected 
Item - Total Correlation) และวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยการหาค่าความเชื่อมัน่ 
โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) 

    2) การวเิคราะหร์ะดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดว้ยการหาค่าเฉลีย่ ( ) 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    3) การวเิคราะหร์ะดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดว้ยการหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
    4) การวเิคราะหปั์จจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ 
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณแบบขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในรูปคะแนนดบิและรูป
คะแนนมาตรฐาน 
    การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการประสานงานกบัส านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดั 9 จงัหวดัในภาคตะวนัออก แล้วส่งเครื่องมอืไปทางไปรษณีย ์
รบัเครื่องมอืกลบัด้วยตนเองและไดร้บักลบัคนื แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
สมบรูณ์ของเครือ่งมอื ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ  
 

 3. การพฒันารูปแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   
    ขัน้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
       แหล่งขอ้มลูของการศกึษาในขัน้นี้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน 
ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่งัเกต การสมัภาษณ์ การนิเทศ และการประชุม 
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ขอ้มลูจากการสนทนาแบบไม่เป็นทางการกบัครูผูส้อนสถานศกึษา กศน.อ าเภอ ใน 9 จงัหวดั
เขตภาคตะวนัออก โดยเลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดัการ
เรยีนรู ้ เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาเป็นแบบบนัทกึขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลจากสื่อ เอกสาร 
ต ารา งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  และการสนทนาแบบไม่เป็นทางการกบับุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา กศน.อ าเภอ ในจงัหวดัภาคตะวนัออก  
       การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบขอ้มลูก่อนท าการวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีาร
ตรวจสอบสามเส้าด้านวธิรีวบรวมข้อมูล เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนของประเด็นการสนทนา
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกบัสภาพการจดัการเรยีนรู ้บรบิทของสถานศึกษา ปัญหา  และความต้องการ
ของครผููส้อน และผูเ้รยีน ใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ กนั  เพื่อรวบรวมขอ้มลูเรื่องเดยีวกนั โดย
วเิคราะหจ์ากแหล่งขอ้มลู 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูจากสื่อ เอกสาร หลกัฐาน ต ารา และงานวจิยั
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 2) ขอ้มลูจากการลงพืน้ทีส่งัเกต สมัภาษณ์ การนิเทศ การประชุม และ 3) ขอ้มูล
จากการสนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ การวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยการวเิคราะหเ์นื้อหาแบบพรรณนาความ 
และการสงัเคราะหแ์นวคดิ เพื่อสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
    ขัน้ที ่2 การสรา้งรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา 
              นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
       แหล่งข้อมูลของการศกึษาในขัน้นี้ เป็นข้อมูลจากผลการวเิคราะห์ข้อมูล
จากขัน้ที ่1 : การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
และขอ้มลูจากผลการวเิคราะหข์อ้มูล ตอนที ่1 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบ
บรูณาการ (ตวัแปรเกณฑ)์ และตอนที ่2 ผลการคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรม
การสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาค
ตะวนัออก (ตวัแปรพยากรณ์) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผลการวเิคราะห์ขอ้มลู และน าขอ้มูลที่มี
ความสมัพนัธ์กนัมาเชื่อมโยงระหว่างกนัเพื่อสร้างเป็นรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   
    ขัน้ที ่3 การตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
       แหล่งข้อมูลของการศึกษาในขัน้นี้ ใช้วิธีการประเมนิความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกในดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ดา้นความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบ และด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ รวมถึงความเหมาะสมของคู่มอืประกอบ
รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวันออก โดยคณะผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม 7 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณ์ดา้นการสอน 7 ปีขึน้ไป  
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       เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) ดงันี้ 
       ฉบบัที ่8 แบบประเมนิคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก จ านวน 9 ขอ้ 
       ฉบบัที ่9 แบบประเมนิคุณภาพคู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบ
บรูณาการ ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก จ านวน 10 ขอ้ 
          การวเิคราะหห์าคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการ 
วเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม ดว้ยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC)  
      การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก และคู่มอืประกอบรูปแบบ
ดว้ยการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
    ขัน้ที ่4 การประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
           แหล่งขอ้มูลของการศกึษาในขัน้นี้ เป็นการเลอืกสถานศกึษาแบบเจาะจง 
โดยท าการศกึษาเป็นกรณีศกึษา : กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึง่เป็นสถานศกึษา 
ขนาดเลก็ และมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  
               ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้ตอนนี้ คอื นกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 188 คน  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้ตอนน้ี คอื นกัศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กศน.อ าเภอ
ท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน  127 คน ดว้ยวธิกีาร
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเรจ็รปูของ
เครจซี ่และมอรแ์กน ( Krejcie and Morgan)  
           เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) ดงันี้ 
       ฉบบัที ่10 แบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการ ของคร ูจ านวน 34 ขอ้ 
       แบบรายงานค่าสถติคิะแนนสอบปลายภาคแยกตามรายวชิาทีล่งทะเบยีน 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ปีการศกึษา 2559 และปีการศกึษา 2560 
          1) การวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
                 (1) การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) 
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                 (2) การวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามรายขอ้ดว้ยการหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายขอ้ โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม 
(Corrected Item - Total Correlation) และวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยการ
หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) 
             2) การวเิคราะหผ์ลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดว้ยการวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ ( ) 
และส่วนเบีย่งเบน มาตรฐาน (S.D.)  
              การเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้บรหิารสถานศกึษา 
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบประเมนิ
ความพงึพอใจ แลว้น ามาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเครื่องมอื จากนัน้จงึ
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รปูทางสถติ ิ และไดร้บัความอนุเคราะห ์
จากสถานศกึษาส่งแบบรายงานค่าสถติคิะแนนสอบปลายภาค แยกตามระดบัชัน้และรายวชิา
ที่ลงทะเบียนของ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในปีการศึกษา 2559 และปี
การศกึษา 2560  
 
สรปุผล 
 ผูศ้กึษาขอสรปุผลตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ตามล าดบัดงันี้ 
 1. มโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ คอื กระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีค่รจูดัขึน้
ตามความสนใจ ความสามารถของผูเ้รยีน โดยเชื่อมโยงสาระความรูต่้าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั 
รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะต่าง ๆ ในการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้ความถนัด ประสบการณ์ ความสามารถและ
ทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรูท้กัษะและเจตคตทิีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน 
แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
 2. ปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยรวมและรายปัจจยั มคี่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุนการท างานของคร ู
เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ คุณลกัษณะด้านวชิาชพี  ความพงึพอใจในงาน  เจตคติต่อ
อาชพีครู และการพฒันาครู ตามล าดบั  การสนับสนุนการท างานของครู และคุณลกัษณะด้าน
วิชาชีพ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยท านายภาพรวมไดร้อ้ยละ 41 
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3. การพฒันารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวนัออก โดยรวมและรายด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยรายด้านเรยีงล าดบั
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านความเหมาะสมของรปูแบบ ด้านความเป็นไปได้
ของรปูแบบ และดา้นความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ และการตรวจสอบคู่มือประกอบรปูแบบ 
พบว่า โดยรวมและรายขอ้มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยรายขอ้เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลกัการและเหตุผลของคู่มอืประกอบรูปแบบมคีวามชดัเจน  คู่มอื
ประกอบรูปแบบมีประโยชน์  และวัตถุประสงค์ของคู่มือประกอบรูปแบบมีความชัดเจน
เหมาะสม และผลการประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อ
การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของครโูดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน
บางรายวชิาสงูขึน้ 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถน าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การศกึษาไดด้งันี้ 
 1. การศึกษามโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
     จากผลการศกึษาพบว่า มโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการ 
จดัการเรยีนรูท้ี่ครูจดัขึ้นตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน โดยเชื่อมโยงสาระความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั รวมทัง้การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ให้ผู้เรยีนใชท้กัษะต่าง ๆ 
ในการเรยีนรู้จากประสบการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรยีนใฝ่เรยีนรู้ ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนใช้ความถนัด 
ประสบการณ์ ความสามารถและทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรูท้กัษะและเจตคตทิี่
ไดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหาและใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง ทัง้นี้เนื่องจาก
ผู้ศกึษาได้น าหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎมีาใช้เป็นแนวทางในการสรา้งมโนทศัน์พฤตกิรรม
การสอนแบบบรูณาการ ทฤษฎพีืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ 1) ปรชัญา
การศึกษาพิพฒันนิยม (Progressivism) โดย Dewey น าแนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษา 2)  
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner  3) ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers  และ 4) ทฤษฎี
พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ของ Gardner (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 
165-168) ไดม้นีักการศกึษาหลากหลายท่านกล่าวไวส้อดคล้องกนั (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล 
ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 28-55 ; ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ 
ศรคีรา้มครนั, 2549 : 34-70 ; นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; 
สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-168 ; ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 26-90) สรปุแนวคดิไดด้งันี้ 
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ปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม (Progressivism) โดย Dewey (1963) ได้น ามาใช้ในการศกึษา 
มแีนวคดิว่า คนเราสามารถเชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ทีม่ใีนหลกัสูตร
ไดอ้ยา่งน้อย 2 วชิาขึน้ไป และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถน าเอาประสบการณ์
ทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหมห่รอืเรือ่งทีจ่ะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได ้ในการ
จดัการเรยีนการสอนควรเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้จากการปฏบิตัิ เน้นการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ผูส้อนเป็นเพยีงผูส้่งเสรมิและแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของ Bruner (1963) มแีนวคดิว่า การจดั การเรยีนการสอนให้แก่
ผูเ้รยีน ผูส้อนสามารถจดัเตรยีมประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความพรอ้มได้โดย
ไม่ต้องรอให้พรอ้มเองตามธรรมชาตถิ้าการน าเสนอตรงกบัเงื่อนไขการรบัรูข้องผูเ้รยีน และใช้
วธิกีารทีเ่หมาะสม มกีารใชแ้รงจงูใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนทัง้แรงจงูใจภายในและ
แรงจงูใจภายนอก ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers (1969)  มแีนวคดิว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิอย่างมี
ประสิทธิภาพถ้าผู้เรยีนมแีรงจูงใจ มเีจตคติที่ดต่ีอการเรยีนรู้ เน้นการสร้างบรรยากาศและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อให้เกดิแรงจูงใจ การจดัหลกัสูตรทีม่คีวามยดืหยุ่นใหผู้้เรยีนแต่ละคนได้เลอืก
เรยีนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนได้พฒันาศักยภาพของตนเองให้มี
ความสามารถหลายด้าน  มคีวามรู้ในการแก้ปัญหา มสีติปัญญาที่จะเผชญิกบัปัญหาใหม่ ๆ 
การท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมผีู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื และ
ทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner (1983, 2548) มีแนวคิดว่า การจดัการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีน ให้ความส าคญักบัเชาวน์ปัญญาหลายด้าน การสรา้ง
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนลงมอื 
ปฏบิตั ิใชส้ื่อ แหล่งการเรยีนรูแ้ละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ประเมนิผลดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย มกีาร
คดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรูท้ ัง้หลายเขา้ดว้ยกนั การคดิเชงิสงัเคราะหเ์ป็น
องค์รวม การพฒันาเชาวน์ปัญญาช่วยในการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการด้านต่าง ๆ กบัการ
เรยีนรูว้ชิาอื่น ๆ ในการสอนแบบบรูณาการ ควรเน้นการพฒันาความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
หลายด้านไปพรอ้มกนั โดยการจดักจิกรรมตามสภาพจรงิในชวีติประจ าวนั การมสี่วนร่วมใน
กจิกรรม การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรยีนโดยองค์รวม เน้นการพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิด การสื่อความหมาย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีไ่ด้
คดัสรรไวส้่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาและปฏริปูการจดัการศกึษาของไทยได้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็
ได้ในมาตราที่ 22-30 เช่น หลกัการบูรณาการ หลกัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ หลกัการ
เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ หลกัการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการต่าง ๆ หลกัการพฒันาคุณธรรม 
จรยิธรรม หลกัการวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุน
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ผลการศกึษาของศรสีมร ครุยานนท ์(2554 : 94-95) ทีท่ าการศกึษาการจดักระบวนการเรยีนรู้
แบบบูรณาการ หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
ของครูศูนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าการจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการ มจีดุมุง่หมายการเรยีนรู ้คอื เพื่อใหผู้เ้รยีนมสีตปัิญญาในการแก้ปัญหาใน
ชวีติได ้ เพื่อพฒันาใหไ้ดค้วามรูพ้ืน้ฐานส าหรบัด ารงชวีติ และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ีเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยบูรณาการความรูค้วบคู่กบัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่งีาม  
วธิกีารจดัการเรยีนรูม้กีารตดิตามและช่วยเหลอืผูเ้รยีน โดยเพื่อน ครูผูส้อน มกีารใหผู้้เรยีน 
ศกึษาคน้ควา้ งานเดีย่ว งานกลุ่ม ท าโครงงาน แบบบรูณาการ จดักระบวนการกลุ่มทีส่อดแทรก
กระบวนการคดิเป็น ใหฝึ้กคดิวเิคราะห์เชื่อมโยงสู่การประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิ จดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการคดิ การจ า การแก ้
ปัญหาและการพฒันา และการบรูณาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้มชนเป็นฐานการเรยีนรู ้  
 

 2. การค้นหาปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ
ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   
     2.1 การศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

  จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะห์โดยรวมและรายปัจจยั มคี่าเฉลี่ยอยู่
ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ การสนับสนุนการท างานของคร ู
เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ  คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอ
อาชพีคร ูและการพฒันาคร ูตามล าดบั ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษา
ของสุภาพ เตม็รตัน์  (2550 : 102, 112, บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครสูงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคใต้ตอนบน โดยศึกษาลกัษณะของปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูเขตภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน การสนับสนุนการ
ท างานของคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูการพฒันาคร ู คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เจตคตต่ิอการสอนที่
เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และความพงึพอใจในงาน พบว่า ปัจจยัและพฤติกรรมการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครเูขตภาคใต้ตอนบน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั ยกเวน้การ
พฒันาครูอยู่ในระดบัปานกลาง  เมื่อพจิารณารายปัจจยั พบว่า ปัจจยัที่มคี่าอทิธพิลรวมต่อ
พฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงที่สุด คือ การสนับสนุนการท างานของคร ู
รองลงมาไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นวชิาชพี ความพงึพอใจในงาน  เจตคตต่ิอการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั การพฒันาคร ูเจตคตต่ิออาชพีคร ูและประสบการณ์ในการสอน ตามล าดบั โดยแต่ละ 
ปัจจยันัน้สามารถอภปิรายผลในประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 
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 การสนับสนุนการท างานของคร ู 
 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของคร ูโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
การสนับสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู้  ความสามคัคขีองหมู่คณะ  ขอ้มลูข่าวสารและ
เอกสารทางวชิาการของสถานศึกษา และการสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศึกษา 
ตามล าดบั ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่า การสนับสนุนการท างานจะช่วยส่งเสรมิใหค้รมูขีวญั
ก าลงัใจในการท างานใหบ้งัเกดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่การท างานของ
ครทูี่ไดร้บัการสนับสนุนทัง้จากผูบ้รหิารสถานศกึษา เพื่อนร่วมงาน และองค์กรในชุมชนล้วนมี
ส่วนส าคญัที่ท าให้ครูมขีวญัก าลงัใจในการจดัการศึกษาให้มปีระสทิธภิาพได้เป็นอย่างด ีดงัที ่
บอรโ์ค และคณะ (Borko et al., 2000 : 273-274) กล่าวว่า การสนับสนุนใหก้ าลงัใจเป็นรายบุคคล 
เป็นกระบวนการที่ท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ครูอาชีพได้ โดยการใช้บรรยากาศที่เป็น
กนัเอง และทมีงานที่เกดิขึน้ภายในองค์กร และชุมชนร่วมกนั มกีารปรกึษาหารอืการท างานจะท า
ใหค้รมูกีารพฒันาตนเองขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั สอดคลอ้งกบัสครบิเนอร ์(Scribner, 1999 : 238-239) 
ที่กล่าวว่า การสนับสนุนให้ครูมคีวามสะดวกในการปฏบิตัิงาน เป็นปัจจยัให้ครูเกิดการพฒันาใน
อาชพี ท าให้มคีุณลกัษณะที่ดขี ึ้นได้ เพราะการที่จะท าให้ครูมคีวามเป็นครูอาชพีนัน้ ต้องมกีาร
สนับสนุนทรพัยากร อ านวยความสะดวกอย่างเพยีงพอ และการทีค่รจูะพฒันาตนเขา้สู่ครอูาชพีได ้
ต้องให้ครูได้ท างานอย่างมสี่วนร่วม และโรงเรยีนต้องให้การสนับสนุนทัง้ในด้านทรพัยากรและ
โอกาส  ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษาของชานน์ (Shann, 1998 : 67-73) 
ทีท่ าการศกึษาการสนับสนุนครูในโรงเรยีนเขตเมอืง พบว่า การสนับสนุนครูนัน้เรื่องเงนิเดอืน
มใิช่ประเดน็ส าคญัในการสรา้งขวญัก าลงัใจแก่ครอูาชพี สิง่ส าคญัคอืการใหโ้อกาสครูได้มสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจในโรงเรยีน โดยใหม้สี่วนร่วมทัง้กบัผูบ้รหิาร ผูป้กครอง ชุมชนและเพื่อนครู
ดว้ยกนั การสนับสนุนดา้นทรพัยากรอย่างพอเพยีงจะท าใหเ้กดิการเพิม่อ านาจแก่ครอูย่างมาก
และท าให้เกิดความพงึพอใจกบัครูอาชพีอย่างสูงอีกด้วย สอดคล้องกบัเบนบาซาท และลมิ 
(Benbasat and Lim, 2000 : 167-183) ที่ท าการศกึษาการสนับสนุนกลุ่มครูดา้นเทคโนโลยี
ข่าวสาร และเครื่องมอืในการรบัเทคโนโลยขี้อมูลข่าวสาร พบว่า การสนับสนุนครูท าให้ครูมี
ขวญัก าลงัใจในการท างาน การท างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สอดคลอ้งกบันฤพนธ ์ วลัลภวสิุทธิ ์
(2548 : ง) ทีท่ าการศกึษาการสนับสนุนพฤตกิรรมการสอนของครทูีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า การสนับสนุนพฤตกิรรมการสอน
ของครทูี่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แนวทางใน
การสนับสนุนพฤตกิรรมการสอนของครูที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีน ได้แก่ 
การพฒันาครใูหม้คีวามรู ้ความสามารถ โดยจดัอบรมใหค้วามรูท้ ัง้เชงิวิชาการ ปฏบิตักิาร และ
มกีารนิเทศ ติดตาม ตลอดจนประเมนิผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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ผู้บริหารต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการจดัแหล่งเรยีนรู ้และผลติสื่อการเรยีนการสอนใหเ้พยีงพอ สอดคลอ้งกบัสุภาพ 
เต็มรตัน์ (2550 : 102) ที่ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเขตภาคใต้ตอนบน พบว่า
ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของครูอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบัสุภคั ยมพุก (2557 : 
บทคดัย่อ) ที่ท าการศกึษาการบรหิารสถานศกึษา และการรบัรูก้ารสนับสนุนการปฏบิตังิานที่
ส่งผลต่อประสทิธผิลการสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1 กลุ่ม 4 พบว่า การบรหิารสถานศึกษามอีิทธพิลทางบวกต่อการรบัรูก้าร
สนบัสนุนการปฏบิตังิาน การบรหิารสถานศกึษามอีทิธพิลทางบวกต่อประสทิธผิลการสอนของคร ู
และการรบัรูก้ารสนบัสนุนการปฏบิตังิานมอีทิธพิลทางบวกต่อประสทิธผิลการสอนของคร ู  
 

 เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ 
 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ โดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ความรู้  พฤตกิรรม  และ
ความรูส้กึ เหตุที่เป็นดงันี้อาจเป็นเพราะว่า การมคีวามรูด้ยี่อมส่งผลให้บุคคลมคีวามมัน่ใจใน
การแสดงพฤตกิรรมตามความรู้ที่มไีปในทางที่ถูกต้องดงีามตามหลกัการ เกิดผลส าเรจ็ตาม
ความมุ่งหมายและท าใหเ้กิดความรูส้กึทีด่ต่ีอสิง่ทีก่ระท านัน้ ซึง่ผูศ้กึษาไดน้ าองคป์ระกอบของ
เจตคตติามแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ประกอบดว้ย 
3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้ ซึง่บุคคลจะมเีจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งขึน้อยู่กบัความรูห้รอืประสบการณ์
ทีเ่คยมมีาก่อนแลว้ก่อใหเ้กดิเป็นความเชื่อว่าสิง่นัน้น่าเชื่อ ดหีรอืไม่ด ีและควรจะมพีฤตกิรรม
ต่อสิง่นัน้อยา่งไร  ดา้นความรูส้กึ เป็นความรูส้กึทางอารมณ์ทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดว่าชอบ ไม่ชอบ 
พอใจ ไม่พอใจ ซึง่เป็นแรงกระตุ้นท าใหแ้สดงพฤตกิรรมโต้ตอบต่อสิง่นัน้ตามความรูส้กึของตนได้ 
และดา้นพฤตกิรรม ซึง่เมื่อบุคคลมคีวามรู ้มคีวามรูส้กึอย่างไรต่อสิง่ใด ๆ ทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ 
บุคคลนัน้ก็มคีวามพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิง่นัน้ที่สอดคล้องกับความรู้สกึของตนเอง 
ดงันัน้ เจตคต ิจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการท างานอยา่งยิง่ เนื่องจากถ้าบุคคลมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
ปฏบิตังิานกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานใหเ้กดิผลด ีถ้าทราบเจตคตขิองบุคคลว่าเขามเีจตคติ
ต่อสิง่ใดไปในทศิทางใด ก็จะสามารถท านายพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ได้ ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมานัน้มกัจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเจตคตทิี่มอียู่  ครูผูส้อนทีอ่ยู่ในสถานศกึษา
จงึควรมเีจตคติที่ดีต่อการสอน ซึ่งจะท าให้เขาแสดงพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการได้ดีมี
ประสทิธภิาพ ดงัทีเ่ทรนดสิ (Traindis, 1971 : 143 อ้างถงึใน นพดล แสนขวา, 2552 : 23) กล่าวว่า 
การเป็นครทูีด่นีัน้ไมใ่ช่ว่าตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้เีพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัตวัประกอบ
หลายอย่าง เช่น ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และเจตคติ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่มี
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ทศันคตทิีด่ต่ีออาชพีท าใหเ้ชื่อว่าเขาต้องท างานไดด้มีคีุณภาพ ครทูีม่คีวามรูแ้ต่หากขาดเจตคติ
ต่อการสอนแลว้ย่อมจะเป็นครทูีด่ไีม่ได้ ทัง้นี้เพราะระดบัความมุ่งหมาย ท่าทแีละความตัง้ใจใน
การท างานขึ้นอยู่กบัเจตคติ เนื่องจากเจตคติสามารถเสรมิสร้างหรอืหักล้างแรงขบั (Drive) 
แรงจูงใจ (Motive) ในการปฏบิตัิงานของบุคคลได้ เชื่อได้ว่า เจตคตเิป็นเป็นตวัแปรหนึ่งที่
ส าคญัที่ช่วยใหค้รูประสบความส าเรจ็หรอืล้มเหลวในการปฏบิตั ิผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนใน
การสนับสนุนผลการศกึษาของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตภาคใตต้อนบน พบว่า ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั อยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบันิเลาะ แวอุเซง็ (2551 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการ ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การสอนของครูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า 
ระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของคร ูไดแ้ก่ เจตคตต่ิอวชิาทีส่อน อยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกบันพดล แสนขวา (2552 : บทคดัย่อ) ที่ท าการ ศกึษาโมเดลโครงสร้างเชงิเส้น
ความสัมพันธ์ของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาพษิณุโลก เขต 2 พบว่า คุณภาพการสอนของครูอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครู มี 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน 
บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาชพีคร ูเจตคตต่ิอวชิาทีส่อน ความสามารถทางวชิาการ การใช้ 
สื่อการเรยีนการสอน และบรรยากาศในหอ้งเรยีน 
  

 คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสามารถในการให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม 
ในการจดัการศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร ความรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัการจดักระบวนการ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการ และความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ตามล าดบั 
เหตุที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะว่าครูมีคุณลักษณะด้านวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542 : 1-25) ทีก่ าหนด
ไว้ว่า ครูเป็นผู้สามารถจดัการศึกษาโดยให้สงัคมมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษา (มาตรา 8) 
ยอมรบัและสามารถจดัการให้เกดิการมสี่วนร่วมจากบุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัสงัคมอื่น ในการจดัการศกึษาอย่างเหมาะสม (มาตรา 9) มคีวามสามารถในการจดัท า
สาระหลกัสตูร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาในชุมชน และสงัคม ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ คุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์เพื่อเป็นสมาชกิที่ดขีองครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ(มาตรา 27) 
โดยใหห้ลากหลาย เหมาะสมกบัวยั และศกัยภาพ สาระหลกัสูตรให้มทีัง้วชิาการ วชิาชพี เพื่อ
มุ่งพฒันาตนให้สมดุลทัง้ด้านความรู ้ความคดิ ความสามารถ ความดงีาม และการรบัผดิชอบ
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ต่อสงัคม (มาตรา 28) และมคีวามรู ้ความคดิ และสามารถจดักระบวนการเรยีนรูใ้หน้ักเรยีนได้
ทัง้ความรู ้ความคดิ คุณธรรม และบูรณาการ (มาตรา 23) ดงัที่พาร์คเคย์ และสแตนฟอร์ด 
(Parkay and Stanford, 1992 : 20-21) กล่าวถงึ ความรู ้และทกัษะความสามารถของครใูน
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนว่า จะต้องมคีวามรูเ้รื่องตนเองและผู้เรยีน เรื่องวชิาที่สอน 
เรื่องทฤษฎกีารศกึษาและการวจิยั มทีกัษะในการสอนและเทคนิคในการสอน และมทีกัษะใน
การปฏสิมัพนัธ์ และทีสุ่รชาต ิสงัขร์ุ่ง, (2537 : 53-54) ไดว้เิคราะหค์ุณลกัษณะครทูีด่เีป็น 4 
ลกัษณะ คอื มคีุณลกัษณะด้านส่วนตวั คุณลกัษณะดา้นวชิาการ คุณลกัษณะทางดา้นวชิาชพี 
และคุณลกัษณะดา้นสมรรถนะและประสทิธภิาพในการสอน ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการ
สนับสนุนผลการศึกษาของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 102) ที่ท าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตภาคใตต้อนบน พบว่า ปัจจยัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวตั ิคูณแก้ว (2555 : 1) ทีท่ าการศกึษาคุณลกัษณะของครยูุคใหม ่
พบว่า ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis) ของคุณลกัษณะ
ของครูยุคใหม่ ได้จ านวนองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้าน
บุคลกิภาพ ด้านทกัษะการสอน ดา้นอารมณ์ และด้านความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกบั
วนัเพญ็ นนัทะศร ี(2559 : 155) ทีท่ าการศกึษาโมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งปัจจยัทีส่่งผลต่อ
คุณลกัษณะความเป็นครวูชิาชพีในศตวรรษที ่21 พบว่า องคป์ระกอบคุณลกัษณะความเป็นครู
วชิาชพีในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ในวชิาชพี ดา้นคุณธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูดา้นบุคลกิภาพของคร ูและดา้นทกัษะและเทคนิคการสอนแนวใหม ่
ทัง้ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 

   ความพึงพอใจในงาน 
   จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัความพงึพอใจในงาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน ลกัษณะ
ของงานที่ปฏบิตั ิ การได้รบัการยอมรบันับถอื ความก้าวหน้าในการท างาน และความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน ตามล าดบั เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้ อาจกล่าวไดว้่า ความพงึพอใจ
เป็นความรูส้กึที่ดต่ีอการท างาน เมื่อครูมคีวามพงึพอใจกบัความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ  การได้รบัการยอมรบันับถือ  ความก้าวหน้าในการท างาน และ
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานกย็่อมส่งผลใหค้รมูคีวามกระตอืรอืรน้ มคีวาม
ตัง้ใจ มคีวามสุข มคีวามขยนัขนัแขง็ในการท างานอย่างเตม็ใจ เต็มความรูค้วามสามารถท าให้
การปฏบิตังิานบงัเกดิผลด ีมคีวามส าเรจ็บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มประสทิธภิาพ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิทฤษฎขีองเฮอรส์เบอรก์, มวัเซอร ์และซนิเดอรแ์มน (Herzberg, Mausner and Snyderman, 
1959 : 2,29,91) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัจงูใจเป็นปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานโดยตรง ซึง่จะท าให้
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เกิดความพงึพอใจในงาน ปัจจยัจูงใจจะสรา้งความพงึพอใจให้บุคคลในองค์กรปฏบิตัิงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบด้วย ความส าเรจ็ในการท างาน การยอมรบันับถอื ลกัษณะของ
งาน ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า และโอกาสที่จะได้รบัความรุ่งเรอืง ส่วนปัจจยัค ้าจุนเป็น
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการท างานทีก่ าหนดไว ้เพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกดิความไม่
พอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา 
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการปฏบิตังิาน เงนิเดอืน ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
ความเป็นอยูส่่วนตวั ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สถานภาพของอาชพี  และความมัน่คง
ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ดงัทีช่รชั ปานสุวรรณ (2540 : 20) กล่าวถงึความพงึพอใจในงานว่า 
เป็นความรู้สกึโดยรวมของบุคคลที่มต่ีองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการ
ปฏบิตังิานไดผ้ลเป็นทีน่่าพงึพอใจท าใหเ้กดิความรูส้กึกระตอืรอืรน้ มขีวญั ก าลงัใจ มทีศันคตทิี่ด ี
มคีวามมุ่งมัน่ปฏบิตังิานนัน้ ท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธผิล  เช่นเดยีวกบั
ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 122) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจในงานเป็นความรูส้กึรวมของ
บุคคลทีม่ต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกดิจากการปฏบิตังิานและไดร้บั
ผลตอบแทน คอื ผลทีเ่ป็นความพงึพอใจทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึกระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่
ทีจ่ะท างาน มขีวญัและก าลงัใจ รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนบัสนุนผลการศกึษาของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102) ทีท่ า 
การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขตภาคใต้ตอนบน พบว่า ปัจจยัความพงึพอใจในงาน อยู่ใน 
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัอรพนิ เทพจอมใจ (2553 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาความพงึพอใจที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานทุรกันดาร ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเชยีงรายเขต 2 พบว่า ความพงึพอใจที่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานด้านปัจจยัจูงใจที่มี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ความรกัในงาน รองลงมา คอื ดา้นความส าเรจ็ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่ง สอดคลอ้ง
กบัเยน็ตะวนั แสงวเิศษ (2553 : บทคดัย่อ) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาสงักดัอาชวีศกึษา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี พบว่า ในภาพรวม 
มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมแีรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก 
โดยเรยีงตามล าดบัดงันี้ คือ ความรบัผิดชอบ ความส าเร็จในการท างานกับเพื่อนร่วมงาน 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่การปกครองบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
เงนิเดอืนสวสัดกิารและเงนิรางวลั ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบัจนัทรแ์รม  พุทธนุกูล (2554 : 
บทคดัยอ่) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรวทิยาลยั
การอาชพีสระบุร ีจงัหวดัสระบุร ีพบว่า บุคลากรมรีะดบัความพงึพอใจปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 
ในการปฏบิตังิานโดยภาพรวม ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ้าจนุอยูใ่นระดบัมาก 
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    เจตคติต่ออาชีพคร ู
 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัเจตคตต่ิออาชพีครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรม  ความรู้  และความรู้สึก  
ตามล าดบั เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากว่า ผู้ที่เป็นครูถ้ามเีจตคตทิดีต่ีออาชพีครูแล้วจะมี
ความรกัความศรทัธาในอาชพีครกู่อใหเ้กดิความมุ่งมัน่ที่จะท างานในอาชพีตนด้วยความตัง้ใจ 
เต็มใจสุดก าลังความสามารถอันจะส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนของครูเป่ียมไปด้วย
คุณภาพมากขึน้ แต่ในทางตรงกนัข้ามถ้าครูมเีจตคตทิี่ไม่ดต่ีออาชพีครูแล้วครูย่อมไม่มกี าลงั
กาย ก าลงัใจที่จะปฏบิตังิานให้ดขีึ้นได้ ซึ่งผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบของเจตคติตามแนวคดิ
ของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ประกอบดว้ย 3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้ 
ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม ซึง่สริอิร วชิชาวุธ (2544 : 199) มคีวามคดิเหน็ว่า องคป์ระกอบ 
ทัง้สามนี้ จะต้องมคีวามสอดคล้องปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
ดงัเช่นเกษม บุตรด ี(2548 : 65) กล่าวว่า การทีจ่ะกระท าสิง่หนึ่งสิง่ใดใหเ้ป็นผลส าเรจ็ดว้ยดนีัน้ 
จะต้องมคีวามรู ้ทกัษะ และศรทัธาต่อสิง่นัน้เป็นอย่างด ีซึ่งศรทัธาในที่นี้  หมายถงึผลรวมของ
การประเมนิความเชื่อทีบุ่คคลมต่ีอสิง่นัน้ คอืมคีวามรูส้กึชมชอบและผกูพนัในสิง่นัน้ ๆ ความศรทัธานี้ 
มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของบุคคล  บุคคลใดแมจ้ะมคีวามรู้ความสามารถปานใดแต่หาก
ไม่มเีจตคติทางบวกต่อวชิาชพีครูของตนแล้ว ย่อมท าหน้าที่ของตน ในอาชพีนัน้ ๆ ได้ไม่ดเีท่า
บุคคลทีม่เีจตคตทิางบวกต่อวชิาชพีคร ู  เช่นเดยีวกบัสมเกยีรต ิทานอก (2552 : 9) ทีก่ล่าวว่า 
เจตคตต่ิอวชิาชพีครู เป็นอารมณ์ความรู้สกึและแนวโน้มที่จะแสดงพฤตกิรรมต่อวชิาชพีครูที่อาจ 
เป็นไปในทางที่ดี ขดัแย้งหรอืเป็นกลาง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจาก การเรยีนรู้และประสบการณ์ที่
ครอบคลุม องค์ประกอบเจตคติต่อวชิาชพีครู ผลการศึกษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผล
การศกึษาของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานเขตภาคใต้
ตอนบน พบว่า ปัจจยัเจตคติต่ออาชพีครู อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบันิธวิฒัน์  อินทสทิธิ ์
(2550 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาเกี่ยวกบัเจตคตต่ิอวชิาชพีครขูองครทูีส่อนในโรงเรยีน สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครเขต 2 
พบว่า เจตคติต่อวชิาชพีครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ครูผู้สอนมเีจตคติต่อวชิาชพีครูอยู่ในระดบัดมีากม ี4 ด้าน คอื ลกัษณะการเป็นครู สถานภาพ
วชิาชพีครู กระบวนการเรยีนการสอน และการส่งเสรมิและพฒันาความรู ้ส่วนครูผูส้อนที่มเีจตคต ิ
ต่อวชิาชพีครูอยู่ในระดบัดมี ี2 ด้าน คอื สถานภาพของครู  และความมัน่คงสทิธแิละเสรภีาพ 
และสอดคลอ้งกบัระพนิทร ์โพธิศ์ร ี(2555 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาระดบัเจตคตต่ิออาชพีคร ู
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ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อเจตคติต่ออาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดติถ ์ปีการศกึษา 2555 พบว่า โดยรวมนกัศกึษาคณะครศุาสตร ์มเีจตคตต่ิออาชพีครใูนระดบัดมีาก  
 การพฒันาคร ู
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการพฒันาครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่  การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากร   
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะและเทคโนโลยี  ส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอน การสรา้งนวตักรรม และการท าวจิยัในชัน้เรยีน  การใหโ้อกาสครเูขา้
รบัการประชุม อบรม สมัมนา  และการจดัสวสัดกิาร เครอืข่ายการเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการพฒันาคร ู
ตามล าดบั เหตุทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การพฒันาครมูคีวามส าคญัและจ าเป็นเป็นอย่างยิง่
ทีจ่ะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ตราบใดที่โลกยงัคงหมุนเวยีนเปลี่ยนไปอย่างไม่มี
วนัหยุดนิ่ง ความรูใ้หม่ ๆ ทีห่ลากหลายเกดิขึน้อยู่เสมอ และเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ตาม
สถานการณ์ของขอ้มลูข่าวสารทีพ่รัง่พรมูาจากทัว่ทุกสารทศิของโลกทีก่วา้งใหญ่ แต่ดว้ยความ
ล ้าหน้าของช่องทางในการสื่อสารจงึท าให้ดูว่าโลกแคบลง เฉกเช่นเดยีวกนักบัครูที่ต้องได้รบั
การพฒันาใหเ้ป็นผูท้ีม่คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อทีค่รจูะไดม้คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ
เจตคตทิีด่อีย่างรอบดา้นในการจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผู้เรยีนไดเ้ป็นอย่างดยีิง่ ซึ่งพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 6-32)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาคร ูทีก่ าหนดใหม้ี
หลกัการส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชพีครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(มาตรา 8) ให้กระทรวงส่งเสรมิให้มรีะบบ กระบวนการผลติ การพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สูงโดยการ
ก ากบัและประสานใหส้ถาบนัทีท่ าหน้าทีผ่ลติและพฒันาคร ูคณาจารย ์รวมทัง้บุคลากรทางการ
ศกึษาให้มคีวามพร้อมและมคีวามเข้มแขง็ในการเตรยีมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากร
ประจ าการอย่างต่อเนื่อง รฐัพงึจดัสรรงบประมาณและจดัตัง้กองทุนพฒันาครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศกึษาอย่างเพยีงพอ (มาตรา 52) ดงัที่เบยีรเ์รนส ์(Beerens, 2000 : 20-30) 
กล่าวถงึการพฒันาครวู่า แรงจงูใจทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัคร ูคอื การใหโ้อกาสครไูดพ้ฒันาตนเอง
อย่างเป็นธรรมชาติ โดยการจดัสรา้งองคก์รทีเ่ป็นแบบครอูาชพี การสื่อสารแบบเพื่อนร่วมงาน 
การให้โอกาสเข้าอบรมสมัมนา การให้โอกาสในการพฒันาตนเองทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ 
เทคโนโลย ีและมกีารประเมนิเพื่อใหท้ราบการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ การส่งเสรมิการท าวจิยัและ
ตดิตามผลอย่างใกล้ชดิ การจดัท าโครงการส่งเสรมิพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การจดั
บรรยากาศทีเ่อื้อต่อการพฒันาคร ูเอกสารคน้ควา้ บรรยากาศการมสี่วนร่วม การใหค้วามเป็นธรรม 
ในการตอบแทนรางวลัและลงโทษ และการจดัเงนิสวสัดิการเพื่อการพฒันาตนเองอย่าง
เหมาะสม เช่นเดยีวกบัพรพพิฒัน์  ซื่อสตัย ์(2555 : 69) กล่าวว่า การพฒันาคร ูเป็นการหาวธิี
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ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ แนวคิด ทกัษะ บุคลิกภาพ วิสยัทศัน์ ความช านาญ 
ประสบการณ์ในการท างาน เพื่อให้ครูได้มโีอกาสปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลง ความเจริญ 
ก้าวหน้าทางวทิยาการ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหน่วยงานและศกัยภาพของตวัครู ให้เกดิ
ความมัน่ใจในการท างาน ครูมขีวญัก าลงัใจ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ผลการศกึษาครัง้นี้ 
มสี่วนในการสนบัสนุนผลการศกึษาของวนิัย แต่งแก้ว (2553 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาแนวทาง 
การพฒันาครกูารศกึษานอกโรงเรยีน ในการจดัการศกึษาเทยีบเท่า เขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรยีน มรีะดบัความคดิเห็นต่อแนวทางการพฒันาครู 
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัด้านที่มคี่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ความมัน่คงในการท างาน ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ด้านบุคลกิภาพ 
และดา้นวชิาการ สอดคลอ้งกบัเขม็เพชร  ประดบัศร ี(2554 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาการ
พฒันาครขูองผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ 
เขต 3  พบว่า การพฒันาครขูองผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวมปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านการพัฒนาครูโดยกระบวนการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการฝึกอบรมหรอืประชุมเชงิปฏบิตักิาร ด้านการพฒันาครูโดยกระบวนการบรหิาร 
และดา้นการพฒันาครโูดยตนเอง และสอดคลอ้งกบัพรพพิฒัน์ ซื่อสตัย ์(2555 : บทคดัย่อ) ทีท่ า 
การศกึษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิานของครู กศน. ต าบล ในเขตภูมภิาคตะวนัตก 
พบว่า ในภาพรวมของสภาพการปฏบิตังิานและความตอ้งการทีค่าดหวงัอยูใ่นระดบัมาก 
 

    2.2 การศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก    

จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายดา้น มคี่าเฉลีย่อยูใ่น 
ระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจดักจิกรรมใหผู้้เรยีนได้
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิให้คดิเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 
ด้านการส่งเสรมิคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และปลูกฝังคุณธรรมที่ดงีาม ด้านการฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
ผู้เรยีน ด้านการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมี
ความสุข  ด้านการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกดิการ
เรยีนรู ้และดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบั
ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิปรชัญาพพิฒันนิยม 
(Progressivism) ทีด่วิอี้ (Dewey, 1963 : 25-50 อ้างถงึใน ทศินา แขมมณี, 2557 : 26-27) ให้
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ความสนใจอย่างมากต่อการปฏบิตัหิรอืการลงมอืกระท า ความหมายของปรชัญานี้คอื “การน า
ความคดิให้ไปสู่การกระท า” มคีวามเหน็ว่า ล าพงัแต่เพยีงการคดิไม่เพยีงพอต่อการด ารงชวีติ 
การด ารงชวีติทีด่ตีอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการคดิทีด่แีละการกระท าทีเ่หมาะสม ดวิอี้ไดน้ าแนวคดินี้
ไปทดลองและประยุกต์ใชใ้นการศกึษา และไดเ้สนอการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ทีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากการกระท า หรอืทีเ่รยีกว่า “Learning by Doing” โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้
จากการกระท าในบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนไดร้บัอสิระในการรเิริม่ความคดิและลงมอื
ท าตามความคดิ การให้ผู้เรยีนได้รบัประสบการณ์  เรยีนรูจ้ากการคดิ การลงมอืท า และการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นแนวคดิที่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางในการจดัการ
เรยีนรู ้นอกจากนี้ยงัไดเ้น้นความส าคญัของประชาธปิไตย จรยิธรรม ศาสนา และศลิปะอกีดว้ย  
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของบรเูนอร ์(Bruner, 1963 อ้างถงึใน สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165) 
ไดก้ล่าวถงึการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนว่า ครสูามารถจดัเตรยีมประสบการณ์
เพื่อช่วยกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิความพรอ้มได้ โดยไม่ต้องรอให้พรอ้มเองตามธรรมชาต ิถ้าการ
น าเสนอตรงกบัเงื่อนไขการรบัรูข้องผูเ้รยีนและใช้วธิกีารที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของโรเจอรส์ (Rogers, 1969 อ้างถงึใน นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 49) ทีก่ล่าวถงึการเรยีนรูจ้ะเกดิ
อย่างมปีระสทิธภิาพถ้าผู้เรยีนมแีรงจูงใจ มเีจตคตทิี่ดต่ีอการเรยีนรู ้เน้นการสรา้งบรรยากาศ
และสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยใหเ้กดิแรงจงูใจเพื่อน าไปสู่การเรยีนรู ้ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนใน
การสนับสนุนผลการศกึษาของศรสีมร ครุยานนท ์ (2554 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาการจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ครมูี
ระดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลกัสูตร ด้านการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ และด้านการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ ตามล าดบั การศกึษาระดบั
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวนัออก แต่ละดา้นสามารถอภปิรายผลในประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 
 ด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและค้นหาค าตอบอย่างอิสระ  
รองลงมา คอื จดักจิกรรมที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง จดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และสรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้น
การจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้คดิเป็น ท าเป็น และ
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เกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่าครใูหค้วามส าคญักบั
การจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัทีสุ่ดจงึจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดแ้สดง
ความคดิเหน็และคน้หาค าตอบอย่างอสิระ เกดิการเรยีนรูด้้วยตนเองจากการปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ 
ดว้ยวธิกีารที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ครูเป็นเพยีงผู้ให้ค าแนะน า ปรกึษาเอื้ออ านวยการจดั
กระบวนการเรยีนรูเ้ท่านัน้ ทัง้นี้เป็นไปตามหลกัการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการดงัที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 13-17) มาตรา 24 ขอ้ 3 การจดั 
กระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงาน ด าเนินการจดักจิกรรม ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้ าได้ คดิเป็นและท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รูอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 

 ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ไดแ้ก่ พฒันาค่านิยม  คุณธรรม  จรยิธรรม  ความมวีนิัยในตนเองแก่ผูเ้รยีนใน
การจดัการเรยีนรู ้รองลงมา ได้แก่ จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนมโีอกาสแสดงออกในการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นและเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ฝึกให้ผู้เรยีน
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการส่งเสรมิ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า 
การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการนัน้ไม่ได้มุ่งเน้นพฒันาการทางด้านสตปัิญญาของผู้เรยีน 
เพยีงอยา่งเดยีว แต่มุง่เน้นใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการทางดา้นร่างกาย สงัคม อารมณ์และความเป็น
คนดมีคีุณธรรมควบคู่ไปดว้ย ทัง้นี้เพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมประชาธปิไตยไดอ้ย่างมีความสุข 
ดงัทีส่ าล ี รกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 17-18) ไดเ้สนอหลกัการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน 
ในหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยจดักิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย 
สตปัิญญา สงัคมและอารมณ์  ยดึกลุ่มเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดป้ฏสิมัพนัธ์
กนัในกลุ่ม ปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เน้นการเป็น
คนดแีละมคีุณค่าต่อสงัคม ประเทศชาต ิเหน็คุณค่าของสรรพสิง่หรอืส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสุวทิย ์มลูค า และอรทยั  มลูค า (2544 : 166-167) และส านักงานเลขาธกิาร
สภาการศกึษา  (2547 : 163) กล่าวถงึสิง่ทีค่วรค านึงถงึในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิการบูรณาการ 
คอื การส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ร่วมกนัท างานกลุ่มด้วยตนเอง โดยการส่งเสรมิให้มกีจิกรรมกลุ่ม
ลกัษณะต่าง ๆ หลากหลายในการเรยีนรู ้และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมโีอกาสลงมอืท ากจิกรรมต่าง ๆ 
อย่างแทจ้รงิด้วยตนเอง เน้นการปลูกฝังจติส านึก ค่านิยม และจรยิธรรมทีถู่กต้องดงีาม ให้ผู้เรยีน 
สามารถจ าแนกแยกแยะความถูกตอ้งดงีามและความเหมาะสมได ้สามารถขจดัความขดัแยง้ได้
ดว้ยเหตุผล มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม และแกไ้ขปัญหาดว้ยปัญญาและสามคัค ี



  263 

 ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้  
จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกกิจกรรมของ
กระบวนการเรยีนรู ้รองลงมา ไดแ้ก่ จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชวีติประจ าวนัได้ จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ  วเิคราะหแ์ละแก้ปัญหา
รว่มกนั และก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากคดิ อยากทดลอง และคน้หาค าตอบ
ดว้ยตนเอง ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ 
การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้  โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า  
ในสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูประบบการเรยีนการสอนแนวใหม่ที่ครูไม่เป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเรยีนรู ้ แต่เป็นครูที่ให้ความส าคญักบัผู้เรยีน  และการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการกเ็ป็นวธิกีารหนึ่งทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญัโดยให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากปัญหา  รูจ้กัคดิ
วิเคราะห์ปัญหานัน้ ๆ เพื่อค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้เหล่านัน้ไป
ประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิได้  ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผลการศกึษาของศรสีมร 
ครุยานนท ์(2554 : 94-95) ทีท่ าการศกึษาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หลกัสูตร
การศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน 
เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ระดบัปฏบิตักิารในการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้
กระบวนการคดิ การจ า การแกปั้ญหาและการพฒันา อยูใ่นระดบัมาก 

 

 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนรู ้รองลงมา ไดแ้ก่ จดักจิกรรม 
การเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน จดัเนื้อหาให้สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด 
ความตอ้งการและสภาพของผูเ้รยีน  ศกึษาวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลูในการ
จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการ
วางแผนการเรยีนรู ้และออกแบบกจิกรรมให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูต้ามความต้องการ ตามล าดบั เหตุที ่
ผลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ 
อาจเนื่องมาจากว่า ผูเ้รยีนแต่ละคนนัน้จะมคีวามแตกต่างกนัในดา้นร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ 
สงัคม ความถนัด ความสนใจ เจตคต ิแรงจูงใจทางสงัคม ค่านิยม รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกจิ
และสงัคม การศกึษาอบรม การกระท า และดา้นอายุ  ซึง่ความแตกต่างดงักล่าวนี้มผีลต่อการ
เรยีนรูข้องบุคคลทัง้สิ้น ดงันัน้ ครูจงึมคีวามตระหนักถงึความแตกต่างระหว่างผู้เรยีน โดยจดั 
การเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนในสิง่
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ทีต่นเองสนใจ กจ็ะเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและมคีวามหมาย และท าให้เกดิการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รยีนอย่างเตม็ที่ ซึง่สอดคลอ้งกบัปัทมา ยนืยาว (2549 : 15-17) ทีก่ล่าวว่า การจดัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณาการทีด่ ีครจูะต้องศกึษาความรู ้ความต้องการและความสนใจของผูเ้รยีน เพื่อจดั 
กจิกรรมไดต้อบสนองกบัตามความตอ้งการของผูเ้รยีนได ้ 

 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล
ในการพฒันาผู้เรียน  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ รองลงมา ได้แก่  
ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม น าผลการประเมนิผล 
มาใช้ในการพฒันาผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง และวดัและประเมนิผลด้วยวธิกีารและเครื่องมอืที่
หลากหลาย ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ 
อาจเนื่องมาจากว่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการมหีลากหลายรูปแบบวธิกีาร 
ดงันัน้ ครจูงึต้องมกีารวดัและประเมนิผลโดยใชเ้ครื่องมอืวดัทีห่ลากหลายใหค้รอบคลุมทุกดา้น
ทัง้ในด้านความรู ้ความคดิ ความประพฤต ิการปฏบิตัจิรงิที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพ
ความเป็นจรงิของแต่ละกจิกรรม วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิในขณะที่ผู้เรยีนท ากจิกรรม  
ผลของการวดัและประเมนิผลนัน้ จะสะทอ้นให้ครไูดท้ราบถงึการจดัการเรยีนการสอนสามารถ
ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ได้เพยีงใด และผู้เรยีนก็จะได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองว่ามี
ความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้มากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้ เพื่อน าผลนัน้มาพฒันาการสอนของครแูละ
พฒันาผูเ้รยีนต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัทีส่ริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 18) กล่าวว่า 
การประเมนิผลที่สอดคล้องกบัวธิกีารสอนแบบบูรณาการ ควรมสีภาพใกล้เคยีงกบัธรรมชาติ
มากทีสุ่ด โดยอยู่บนพืน้ฐานของสิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนใน
การสนับสนุนผลการศกึษาของศรสีมร ครุยานนท ์ (2554 : 94-95) ที่ท าการศกึษาการจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า  
ดา้นการวดัผลประเมนิผล มรีะดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของครู 
โดยรวมและรายเรือ่งอยูใ่นระดบัมากทุกเรือ่ง  
  ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการช่ืนชมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสขุ   
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้ใช้ความรู ้ความคดิ และความสามารถที่หลากหลาย 
รองลงมา ไดแ้ก่ จดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและมคีวามหมาย เสรมิแรง 
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จงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนให้สูงขึน้ดว้ยการชมเชยหรอืให้รางวลั ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะ 
ต่อการท ากจิกรรมการเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผู้เรยีน และให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผู้เรยีน 
เกีย่วกบักระบวนการเรยีนรู้ ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการส่งเสรมิ
ปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก  มกีารชื่นชมส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า ครมูหีลกัจติวทิยาทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจ กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมคีวาม
สนใจ ใส่ใจ ในการเรยีนรูม้ากขึน้ การสรา้งความสมัพนัธท์างบวกนัน้จะเป็นผลดต่ีอผู้สอนและ
ผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง รูส้กึอบอุ่น มคีวามปลอดภยัและเกดิความไวว้างใจ 
เกิดความ รูส้กึที่ดต่ีอครู ต่อการเรยีน ท าให้กล้าคดิ กล้าตดัสนิใจ กล้าแสดงออกในการร่วม
กจิกรรมการเรยีนต่าง ๆ อยา่งมคีวามสุข ซึง่สอดคลอ้งกบัส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 17-18) 
ทีเ่สนอหลกัการออกแบบกจิกรรมการสอนแบบบูรณาการ โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสได้ปฏสิมัพนัธก์นั
ในกลุ่ม ปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เน้นการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย 

   ด้านการจดับรรยากาศ  ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่  จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการคดิแก้ปัญหาอย่าง
มเีหตุผล  รองลงมา ไดแ้ก่  จดับรรยากาศ  สื่อ กจิกรรมและสถานการณ์ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรยีนรู้  ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้้เรยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณ
และคดิอย่างสรา้งสรรค์ และใช้สื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและเป็นกระบวนการ ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะห์
ระดบัการปฏบิตัิด้านการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกิด
การเรยีนรู ้โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า ครเูหน็ความส าคญัของบรรยากาศ 
สื่อการเรยีน ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรูใ้นการเรยีนว่ามสี่วน
ส าคญัเป็นอยา่งมากทีช่่วยส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามอยากเรยีน อยากรู้ กระตุ้นใหผู้เ้รยีนรกัการเรยีน 
และเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข ดงัทีปั่ทมา ยนืยาว (2549 : 15-17) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบ
บรูณาการทีด่คีรจูะตอ้งจดัหาสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหค้รบถ้วน เพื่อให้ผูเ้รยีน
ไดม้สี่วนในการแสวงหาความรู้ เช่นเดยีวกบัสุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2544 : 166-167) 
และส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2547 : 163) กล่าวถงึสิง่ทีค่วรค านึงถงึในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบบูรณาการทีส่อดคลอ้งกนั คอื การจดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความรูส้กึกล้าคดิกลา้ท า โดยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมโีอกาสทีจ่ะแสดงออกซึง่ความรูส้กึนึกคดิของ
ตนเองต่อสาธารณชนหรอืเพื่อนรว่มชัน้เรยีน เพื่อเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหเ้กดิในตวัผูเ้รยีน 
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 ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการประสานความ
ร่วมมือกบัผูป้กครอง และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน   

จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด ไดแ้ก่ ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรูจ้ากสื่อ ต ารา และแหล่ง
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย รองลงมา ไดแ้ก่ จดักจิกรรมกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ
ทัง้ในและนอกสถานที่เรยีน น าภูมปัิญญาท้องถิน่มาใช้ประโยชน์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้  
ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัสภาพและความต้องการของท้องถิน่ และให้ชุมชน 
ครอบครวั และองคก์รต่าง ๆ มสี่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการ
วเิคราะห์ระดบัการปฏบิตัดิ้านการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสาน
ความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ 
อาจเนื่องมาจากว่า แหล่งเรยีนรูม้คีวามส าคญัและมปีระโยชน์ต่อการน ามาใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอน  เป็นแหล่งทีร่วมขององคค์วามรูส้ าหรบัใหผู้เ้รยีนเขา้ไปศกึษาคน้ควา้ ตามความสนใจ  
ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  และเป็นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  เป็นแหล่งเชื่อม
ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศกึษาและชุมชน  ท าชุมชนมสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาแก่บุตรหลาน 
ของตน เป็นแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข เกดิความสนุกสนาน และ
มคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนไมเ่กดิความเบื่อหน่าย ซึง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2545 : 13-17) 
เหน็ความส าคญัของแหล่งเรยีนรู ้ดงัไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา  25  รฐัตอ้งส่งเสรมิ การด าเนินงาน
และการจดัตัง้แหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ 
สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารศกึษา 
และนันทนาการ แหล่งขอ้มลู และแหล่งการเรยีนรูอ้ื่นอย่างพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ 
ครจูงึได้มกีารปฏบิตัดิา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความ
รว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  
 

2.3 การศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

     จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมของการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ
แบบขัน้ตอน ปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ( Ytotal) พบว่า การสนับสนุนการท างาน
ของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็นปัจจยัพื้นฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 โดยท านายภาพรวมได้รอ้ยละ 41 ซึ่งสองปัจจยันี้สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์หรอืมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษา
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นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกโดยรวม แสดงใหเ้หน็ว่าการสนับสนุนการ
ท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี สามารถพยากรณ์หรอืมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาค
ตะวนัออกโดยรวม พบว่า การสนับสนุนการท างานของครู เป็นตวัพยากรณ์ทีด่ทีีสุ่ด เหตุทีเ่ป็น
เช่นนี้อาจเป็นเพราะปัจจยันี้มนีัยเชงิพฤตกิรรมทีส่ามารถชีว้ดัได ้ จงึมคีวามสมัพนัธห์รอืส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการโดยรวมของครู จะเห็นได้ว่าหากครูได้รบัการส่งเสรมิให้มีการ
สนบัสนุนการท างานของครมูากเพยีงใด ซึง่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูข่าวสารและเอกสารทาง
วชิาการของสถานศกึษา การสนบัสนุน ใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้ การสนับสนุนทรพัยากร
และเทคโนโลยกีารศกึษา  ความสามคัค ีของหมู่คณะ และความร่วมมอืกบัองคก์รในชุมชน  และ
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ความรู้
ความสามารถเกีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ความรูค้วามสามารถในการท า
วิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และความสามารถในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศกึษา กจ็ะยิง่ส่งผลให้พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้
การจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้คดิเป็น ท าเป็น และ
เกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ และปลูกฝังคุณธรรมทีด่งีาม 
การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู ้การจดัการ
เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลาย มกีารประสาน ความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีน การส่งเสรมิ ปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  และการประเมนิ ผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิ
มาเป็นขอ้มูลในการพฒันาผู้เรยีนมากยิง่ขึน้  ผลจากการศกึษาชี้ให้เหน็ว่า การสนับสนุนการ
ท างานของครู เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด อาจเป็นเพราะว่าการที่ครูได้รบัการสนับสนุนการ
ท างาน จะส่งผลใหค้รมูขีวญัก าลงัใจในการจดัการเรยีน การสอนใหเ้กดิผลส าเรจ็บรรลุเป้าหมาย
ของสถานศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งผลของการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนับสนุนผล
การศกึษาของสุภาพ เต็มรตัน์ (2550 : 102, 112,บทคดัย่อ) ที่ท าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตภาคใตต้อนบน พบว่า ตวัแปรทีม่คี่าอทิธพิลรวมต่อพฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญัสงูทีสุ่ด คอื การสนบัสนุนการท างานของคร ู(.467) รองลงมา ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้น
วชิาชพี (.403) ความพงึพอใจในงาน (.304) เจตคตต่ิอการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั (.270) 
การพฒันาคร ู(.197) เจตคตต่ิออาชพีคร ู(.162) และประสบการณ์ในการสอน (.019) มคี่าอทิธพิล
รวมต ่าสุด และพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของคร ูไดแ้ก่  
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การสนบัสนุนการท างานของคร ู และคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสอน
ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส าคญั และสามารถร่วมกนัท านายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัไดร้อ้ยละ 49.5 และสอดคลอ้งกบัพนิดา วราสุนันท ์(2547 : 120)  ทีท่ าการ
พัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สิง่แวดล้อมศกึษาของครูประถมศกึษา พบว่า ตวัแปรที่มอีทิธพิลทางตรงต่อความสามารถใน
การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มศกึษาของครปูระถมศกึษาอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 คอื ปัจจยัดา้นผูส้อน ไดแ้ก่  ความสามารถในการสอนของผูส้อน คุณลกัษณะ 
ของผูส้อน และทศันคตต่ิอรปูแบบการสอนแบบบรูณาการสิง่แวดลอ้มของผูส้อน แสดงว่าปัจจยั
ดา้นผูส้อน เป็นปัจจยัส าคญัทีสุ่ดในการจดั การเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดลอ้มศกึษา
ของครปูระถมศกึษา กล่าวคอื หากครมูคีวามพรอ้ม มคีวามสามารถในการสอน มคีุณลกัษณะทีด่ ี
ในการสอน และมทีศันคตทิี่ดต่ีอรปูแบบการสอนแบบบูรณาการสิง่แวดล้อมศกึษา จะส่งผลให้
ครูมคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสูงขึ้น และ
สอดคลอ้งกบันิเลาะ แวอุเซง็ (2551 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การสอนของครใูนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า ส่วนหนึ่ง
ของปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของคร ูไดแ้ก่ คุณลกัษณะของความเป็นคร ู 
    จากผลการศกึษา ผลการวเิคราะหร์ายดา้นของการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน 
ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกโรงเรยีน
ในภาคตะวนัออกในรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ผลการวเิคราะหไ์ดปั้จจยัตรงกบัผลการวเิคราะห์
โดยรวม  คอื การสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็นปัจจยัพืน้ฐานที่
จ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนัดของผู้เรยีนโดยค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Y1)  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู ้(Y2) ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รยีนเกดิการ
เรยีนรู ้(Y5) ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมี
ความสุข (Y7) และด้านการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็น
ข้อมูลในการปรบัปรุงพฒันาผู้เรียน (Y8) ส่วนด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้คดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (Y3) พบว่า 
การสนับสนุนการท างานของคร ูและเจตคตต่ิออาชพีคร ูเป็นปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัใน
ภาคตะวนัออก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ด้านการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
และปลูกฝังคุณธรรมที่ดงีาม (Y4) พบว่า การสนับสนุนการท างานของครู และเจตคตต่ิออาชพีคร ู
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และการพฒันาคร ูเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของ
ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05  และด้านการจดัการเรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มกีารประสานความ
ร่วมมอืกบัผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผู้เรยีน  (Y6) พบว่า การสนับสนุน
การท างานของครู การพฒันาครู คุณลกัษณะด้านวชิาชพี และเจตคตต่ิออาชพีครู เป็นปัจจยั 
พืน้ฐานที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยแต่ละดา้นมี
ค่าสมัประสทิธิใ์นการท านายไมม่ากนกั และพบว่า ความพงึพอใจในงาน กบัเจตคตต่ิอการสอน
แบบบูรณาการ ก็เป็นสองปัจจยัที่ไม่ได้รบัการคดัเลอืกเข้าสมการพยากรณ์เลย ทัง้นี้อาจเป็น
ดงัที่ ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544 : 122) กล่าวไว้ว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็น
ความรู้สกึรวมของบุคคลที่มต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ปฏิบตัิงานและได้รบัผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างาน มขีวญัและก าลงัใจ สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของการท างาน รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายของ
องคก์ร อาจเป็นไปไดว้่าครอูาจจะยงัไม่ไดร้บัการสรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีครตู่อการจดัการเรยีน 
การสอน ตลอดจนความพึงพอใจในงานเท่าใดนัก เนื่องจากครูการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาเป็นครไูม่ไดจ้บการศกึษาทางดา้นครโูดยตรง และการเป็น 
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั ้นไม่มีความมัน่คง ด้วยไม่ได้เป็น
ข้าราชการประจ า จึงเป็นได้ไม่นาน เมื่อมีโอกาสได้งานที่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา  และ
ความชอบของตน อกีทัง้มคีวามมัน่คงและมโีอกาสเจรญิก้าวหน้ากว่าทีเ่ป็นอยู่ ครสู่วนนี้กจ็ะจากไป 
ดังนัน้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องกระตุ้นหรอืสรา้งให้ครูมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี มเีจตคตทิี่ด ี
ต่อการสอน  และมคีวามพงึพอใจในงานทีท่ าอย่างต่อเนื่อง เมื่อครมูเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพี เจตคติทีด่ ี
ต่อการสอน และมคีวามพงึพอใจในงานแล้ว ย่อมจะส่งผลดต่ีอการจดัการเรยีนการสอนให้มี
คุณภาพยิง่ขึน้ 
 

3. การพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก    
  จากผลการศกึษาพบว่า รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครกูารศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยรวมและรายดา้นมคีวามเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก ทัง้ดา้นความเหมาะสมของรปูแบบ ดา้นความเป็นไปไดข้องรปูแบบ และดา้นความ
เป็นประโยชน์ของรปูแบบ รวมถงึคู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มคีวามเหมาะสมโดยรวม
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และรายขอ้อยู่ในระดบัมากเช่นกนั แสดงว่ารูปแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกทีพ่ฒันาขึน้ สามารถน าไปใช้
และด าเนินการจดัการสอนแบบบูรณาการได้เหมาะสม จากผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการ
สนับสนุนผลการศกึษาของพระจนัทร ์หมัน่บ ารุง (2550 : 95-96) ทีท่ าการพฒันารปูแบบการ
บรหิารจดัการด้านการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ : กรณีศกึษา
โรงเรยีนบ้านใหม่สามคัคี อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบและคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการจดัการ
เรยีนรู้แบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้การยอมรบัรูปแบบการบรหิารจดัการด้านการ
จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนรายข้อพบว่า 
รปูแบบสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จรงิได้ และรปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช้ใน
การปฏิบตัิงานทางด้านการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดบัมากที่สุด และคู่มอืการ
ด าเนินงานตามรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อพบว่า 
หลกัการและเหตุผลมคีวามชดัเจน และวตัถุประสงค์ของคู่มอืการด าเนินงานตามรูปแบบมี
ความชดัเจนเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด และสอดคล้องกับนันทวนั เรอืงอร่าม (2554 : 
บทคดัย่อ) ที่ท าการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนนาจอมเทยีน พบว่า ผลการประเมนิ
รบัรองรปูแบบศูนยก์ารเรยีนรูชุ้มชนนาจอมเทยีน โดยผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิใหม้คีวามเหมาะสม
ระดบัมากทีสุ่ด และจากการประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจ
ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของคร ูผลการวเิคราะห์โดยรวมและรายดา้น มคี่าเฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนั
พงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 
ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก 
มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข  ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ 
และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาผูเ้รยีน  ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้  ด้านการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีนโดย
ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล  และด้านการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวย
ความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้และผลจากการตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคะแนนเฉลีย่
ปลายภาคของผู้เรยีน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในบางรายวชิาของผูเ้รยีนสูงขึน้ จากผล
การศกึษาครัง้นี้ มสี่วนในการสนบัสนุนผลการศกึษาของพระจนัทร ์หมัน่บ ารุง (2550 : 134, 139-140) 
ทีท่ าการพฒันารปูแบบ การบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของสถานศกึษา
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ขนาดเลก็ : กรณศีกึษาโรงเรยีนบา้นใหมส่ามคัค ีอ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า 
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ ในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงู 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ครชู่วยใหน้ักเรยีนรูแ้ละเขา้ใจมากขึน้ นักเรยีนชอบ
เรยีนเรื่องที่ครสูอน และนักเรยีนชอบวธิสีอนของครู ตามล าดบั และเมื่อตรวจสอบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนักเรยีนโดยการเปรยีบเทยีบ 2 ปีการศกึษา พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนในภาพรวมสงูขึน้ทัง้สองช่วงชัน้    
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
      1.1  จากผลการศกึษาระดบัปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มขีอ้เสนอแนะ
เพื่อน าผลการศกึษาไปใชใ้นส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวับ่งชีท้ีม่รีะดบัค่าเฉลีย่ทีค่วรมกีารปรบัปรงุ คอื 

1.1.1 การพฒันาคร ูควรใหโ้อกาสครูได้เขา้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อ
ไดร้บัประสบการณ์กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขามากยิง่ขึน้ ควรมกีารจดัสรรเงนิ
สวสัดกิารเพื่อการพฒันาครใูหม้ากขึน้และควรใหค้รไูดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

1.1.2  เจตคตต่ิออาชพีคร ูควรปรบัเปลีย่นเจตคตขิองครใูนทางลบทีว่่า “อาชพี
ครเูป็นอาชพีของคนทีเ่รยีนไมเ่ก่ง  อาชพีครเูป็นอาชพีทีด่อ้ยกว่าอาชพีอื่น  ผูป้ระกอบอาชพีครู
เป็นบุคคลทีเ่ครง่เครยีดอยูเ่สมอ อาชพีครเูป็นอาชพีทีไ่มค่วรสนับสนุนใหญ้าตพิีน้่องประกอบอาชพีนี้  
อาชพีครเูป็นอาชพีทีค่นทัว่ไปดูหมิน่ดูแคลน ว่ามรีายได้ต ่า ผูป้ระกอบอาชพีครมูโีอกาสประกอบ 
อาชพีเสรมิไดง้า่ย”  ควรใหค้รมูเีจตคตต่ิอเรือ่งดงักล่าวเป็นไปในทางบวก    

1.1.3  ความพงึพอใจในงาน  ควรให้ครมูโีอกาสไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนทีสู่งขึน้ตาม
ความสามารถในการท างาน  ควรใหค้รไูดร้บัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ จากสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

1.1.4  เจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ  ควรเพิม่การพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วาม 
เขา้ใจที่ถูกต้อง มทีกัษะและมเีจตคตทิีด่เีกี่ยวกบัเรื่องการประเมนิคุณภาพผลงานทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 
วธิกีารสอนแบบบรูณาการ การวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล การใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
และการประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
       1.2  จากผลการศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มขีอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการศกึษาไป
ใช้ในตวับ่งชี้ที่มรีะดบัค่าเฉลี่ยที่ควรปรบัปรุง คอื ควรให้การอบรมครูเกี่ยวกบัวธิกีารปรบัเนื้อหา
รายวชิาในหลกัสูตรมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพและความต้องการ
ของท้องถิน่  ควรส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูน าภูมปัิญญาท้องถิน่มาใช้ประโยชน์ในการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู้  ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้ชุมชน ครอบครวัและองค์กรต่าง ๆ เข้ามามสี่วนร่วมใน
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
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       1.3  จากผลการศกึษาปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  พบว่า  
การสนบัสนุนการท างานของคร ูและคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี เป็นปัจจยัทีร่่วมกนัพยากรณ์หรอื
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ดงันัน้สถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรใหค้วามส าคญั
กบัเรื่องการสนับสนุนการท างานของคร ู และคุณลกัษณะด้านวชิาชพีให้มากขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนของครใูหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ก่ผูเ้รยีนอย่างมคีุณภาพต่อไป  
      1.4 จากผลการประเมนิผลการใชร้ปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก พบว่า นักศกึษามคีวามพงึพอใจ 
ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของคร ูผูเ้รยีนหรอืครผููส้อนสามารถปรบัเนื้อหาทีบู่รณาการกนั
ให้ง่ายต่อความเข้าใจและเหมาะสมกบัผู้เรยีน รวมถงึความยากง่ายและความเหมาะสมของ
กจิกรรมกบัระดบัผูเ้รยีน เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุด  
  

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมกีารศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ

ของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  โดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) เพื่อจะไดท้ราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

   2.2 ควรมกีารศึกษาปัจจยัอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก เช่น ด้าน
หลกัสตูร ดา้นการใชส้ื่อการเรยีนการสอนสมยัใหม่  ดา้นการวดัและประเมนิผล  ดา้นคุณธรรม
จรยิธรรมของคร ูและดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างครแูละชุมชน 

   2.3 ควรมกีารศกึษารปูแบบหรอืวธิกีารพฒันาครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทางดา้นความพงึพอใจในงาน และดา้นเจตคตต่ิอการสอนแบบ
บรูณาการอกีครัง้เนื่องจากเป็นสองปัจจยัทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการพยากรณ์  

   2.4 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนในรายวชิาต่าง ๆ  ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวนัออก เช่น ภาษาต่างประเทศ 
คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และภาษาไทย    

   2.5 ควรมกีารศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุที่มอีทิธพิลต่อรูปแบบการเรยีนการสอนอื่น ๆ  
เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบพุทธวธิ ีและการสอนแบบส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์  
  2.6 ควรมกีารศกึษาค้นคว้าเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบอื่น ๆ โดยใช้
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารมากขึน้ เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง  
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 โรงพยาบาลกรงุเทพกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ.   
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มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารการศึกษา หน่วยท่ี  
 9-12.  พมิพค์รัง้ที ่4. กรงุเทพฯ : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2546. 
เมธ ี สารดษิฐ.์  การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครคูณิตศาสตรต์ามแนวทางการ 
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รตันชนก  เมอืงเชยีงหวาน.  การพฒันาหลกัสตูรรายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภาษาจีน 
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วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและวธิสีอน,  
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รตันะ บวัสนธ.์  วิธีการเชิงผสมผสานส าหรบัการวิจยัและประเมิน.  พมิพค์รัง้ที ่2. 
 กรงุเทพฯ : ว.ีพริน้ท ์(1991), 2556. 
รุง่ แกว้แดง.  ปฏิวติัการศึกษาไทย. กรงุเทพฯ : แพรพ่ทิยา, 2540. 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  การวดัด้านจิตพิสยั.  กรงุเทพฯ : สุวรียิาสาสน์, 2543. 
ลกัขณา สรวิฒัน์.  จิตวิทยาส าหรบัคร.ู  กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 2557. 
วฒันาพร ระงบัทุกข.์  การจดัการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศนูยก์ลาง.   

กรงุเทพฯ : แอล ท ีเพรส, 2542.  
           .  แผนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง.  พมิพค์รัง้ที ่2. 

กรงุเทพฯ : ม.ป.ท., 2542. 
           .  เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544.  กรงุเทพฯ :  
พรกิหวานกราฟฟิค, 2545.  

วนัเพญ็ นนัทะศร.ี  “โมเดลความสมัพนัธโ์ครงสรา้งปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นครู 
 วชิาชพีในศตวรรษที ่21.”  วารสารสืบเน่ือง การประชุมวิชาการและเสนอ 
 ผลงานวิจยัระดบัชาติ ครัง้ท่ี 3.  4 (สบืเนื่อง 1 2559) : 155 ; มถุินายน 2559. 
วจิติร ศรสีะอา้น.  การจดัการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน.  ชุดวชิาการสิง่แวดลอ้มส าหรบั 
          โรงเรยีนและชุมชน หน่วยที ่1.  นนทบุร ี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2535. 
วชิยั วงษ์ใหญ่.  กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนภาคปฏิบติั. 
 กรงุเทพฯ : สุวรียิาสาสน์, 2537.  
วเิชยีร อนิทรสมพนัธ.์  การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 

การบรูณาการ จริยธรรมในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานส าหรบัคร ู
มธัยมศึกษา.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาการวจิยัและพฒันา 
หลกัสตูร, กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2546.  

วนิ เชือ้โพธิห์กั.  การพฒันาบคุคลและการฝึกอบรม.  กรงุเทพฯ : โอเอส พริน้ติง้เฮาส์,  
 2537. 
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วนิยั แต่งแกว้.  แนวทางการพฒันาครกูารศึกษานอกโรงเรียนในการจดัการศึกษา 
 เทียบเท่าเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล.  วทิยานิพนธป์รญิญา
 มหาบณัฑติ.  กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2553. 
วเิศษ ชนิวงศ.์  “การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ.” วารสารวิชาการ. 4(5) : 22–29 ;  
 พฤษภาคม 2544. 
วรีะพนัธ ์มาทมลู.  รปูแบบการพฒันาครเูพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอน  
 ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั  

วิทยาเขตในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ,   
 มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม, 2558. 
ศรสีมร ครุยานนท.์  การจดักระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลกัสตูรการศึกษานอก 
 ระบบ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ของครศูนูยก์ารเรียนชุมชน  
 เขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 
 สาขาวชิาการศกึษาผูใ้หญ่, กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2554. 
ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร.  จิตวิทยาสงัคม.  กรงุเทพฯ : สุวรียิาสาสน์, 2545. 
ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั.  หลกัสูตรและวิธีสอนทัว่ไป.  
 พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ : ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 2543.  
           .  หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้.  กรงุเทพฯ : ส านักพมิพม์หาวทิยาลยัรามค าแหง, 
 2549.  
ศารทลู อารวีรวทิยกุ์ล.  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรแ์ละ 

ความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรู้ บรูณาการและการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ.  

 วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาการมธัยมศกึษา, กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยั 
 ศรนีครนิทรวโิรฒ, 2554.  
ศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอท่าตะเกยีบ.  แผนปฏิบติัการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560.  ฉะเชงิเทรา : ม.ป.ท., 2560.   
           .  รายงานค่าสถิติคะแนนสอบปลายภาคแยกตามรายวิชาท่ีลงทะเบียน 
 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559.  
 ฉะเชงิเทรา : ม.ป.ท., 2559.   
           .  รายงานค่าสถิติคะแนนสอบปลายภาคแยกตามรายวิชาท่ีลงทะเบียน
 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560.   

ฉะเชงิเทรา : ม.ป.ท., 2560.   
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โศภนา บุณยะกลมัพ.  แนวทางการจดัแผนการเรียนรู้ แบบบูรณาการท่ีเน้นผู้เรียน 
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 คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน, 2541. 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ 
 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและนวตักรรมการศึกษา : 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  โชคเหรยีญสุขชยั 
ต าแหน่ง   หวัหน้าหลกัสตูรนวตักรรมการสื่อสารมวลชนและ 
    อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์  
    และนวตักรรมสื่อสารมวลชน 
    คณะนิเทศศาสตร ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วุฒกิารศกึษา  -Ph.D. (International Communication) 
     Macquarie University, Australia 
    -Certificate of Journalism and Mass Communication 
     Kent State University, Ohio, USA  
    -M.A. (Communication and Cultural Studies)  
     The University of Western Sydney, Nepean, Australia 
    -ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยกีารศกึษา 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ผลงานวจิยั   -The Impact of New Communication Technologies on  
     Education Values 
    -The Impact of New Communication Technologies on  
     Education in Thailand : Issues and Prospect 
    -การสรา้งทฤษฎฐีานรากมติริว่มทางวฒันธรรมและการคน้หา 
     องคป์ระกอบละครโทรทศัน์เชงิพาณชิยเ์พื่อการพฒันา 
     วฒันธรรมบนัเทงิไทยสู่อาเซยีน 
    -พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารและทศันคตต่ิอวฒันธรรมไทย 
     เพื่อการสื่อสารการท่องเทีย่วภายใตว้ฒันธรรมไทยสากล  
     มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี 
    -พฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารและทศันคตต่ิอวฒันธรรมไทย 
     เพื่อการสื่อสารการท่องเทีย่วภายใตว้ฒันธรรมไทยสากล  
     แอฟรกิาใต ้และสหราชอาณาจกัรเลโซโท 
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านการศึกษานอกโรงเรียน : 

 

2. ดร. สุรวีลัย ์ ลิม้พพิฒันกุล  
ต าแหน่ง   รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นส่งเสรมิมาตรฐานการศกึษา 
    นอกโรงเรยีน  ส านกังาน กศน. 
วุฒกิารศกึษา  -ปรญิญาเอก สาขาวชิาการอาชวีศกึษา  

             มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
    -ปรญิญาโท สาขาการศกึษาผูใ้หญ่ 

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร   
ผลงานวจิยั   -การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ตัถศาสตรเ์พื่อเสรมิสรา้ง 

 ความพรอ้มในการเรยีนรูโ้ดยการชีน้ าตนเองและการมองเหน็ 
 คุณค่าในตนเองของผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
 

3. ดร.กุลธดิา  รตันโกศล 
   ต าแหน่ง   ครเูชีย่วชาญ   

สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก  ส านกังาน กศน. 
   วุฒกิารศกึษา   -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
     คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    -(The 2014 Fall Semester) Conducing studies and  
     research as a part of the Doctorate in Education  
     “Andragogy program”  Lindenwood University,  
     St.Charles, Missouri, USA 
    -ปรญิญาโท  สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
     คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   ผลงานวจิยั   -การพฒันาตวับ่งชีส้ภาพการศกึษานอกระบบโรงเรยีน 

 ในระดบัหมูบ่า้น 
-การพฒันากระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชแ้นวคดิการเสรมิสรา้ง 
 พลงัอ านาจชุมชนบนฐานทุนทางสงัคมเพื่อสรา้งอตัลกัษณ์ชุมชน 
-การวจิยัและพฒันากระบวนการเรยีนรูก้ารบรหิารความเสีย่ง 
 ของกลุ่มพฒันาอาชพี (กพอ.) 
-การพฒันาคู่มอืการจดัการขอ้มลูและสารสนเทศชุมชน  
 ส าหรบัครกูารศกึษานอกโรงเรยีน 
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4. ดร.พงศธ์ร  โพธิพ์ลูศกัดิ ์  
   ต าแหน่ง   อาจารย ์(เกษยีณอาย)ุ คณะครศุาสตร ์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
   วุฒกิารศกึษา   -ปรญิญาเอก สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีน   

  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปรญิญาโท สาขา Management Information System 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

   ผลงานวจิยั   -การประเมนิคุณภาพระบบบรหิารการจดัการศกึษานอกโรงเรยีน 
    -ค่าใชจ้า่ยต่อหวัในการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนขัน้พืน้ฐาน 
     ปีงบประมาณ 2548  

-ความรว่มมอืเพื่อพฒันาวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 

 
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล : 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุวมิล  กฤชคฤหาสน์ 
ต าแหน่ง    หวัหน้าภาควชิาการประเมนิและการวจิยัและอาจารยป์ระจ า 

ภาควชิาการประเมนิและการวจิยั 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

    วุฒกิารศกึษา  -ปรญิญาเอก สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
-Certificate of Practice in Teacher Education 
 AUT University New Zealand 
-Certificate of Psychological Measurement : Basic and  
 Applications   Illinois State University, Chicago, USA 
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

   ผลงานวจิยั   -การสรา้งแบบทดสอบทีม่คีวามเทีย่งตรงและความตรงตาม 
     ทฤษฎกีารตอบขอ้สอบจากคลงัขอ้สอบ 
    -การพฒันาคลงัขอ้สอบกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
     ส าหรบัระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
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    -ความเทีย่งของคะแนนจากมาตรประเมนิค่าในประชากรและ 
     กลุ่มตวัอยา่ง 
    -การพฒันารปูแบบการจดัการศกึษาสาธติ มศว. :  

 การเรยีนการสอนในโลกยคุแห่งสมอง คณะศกึษาศาสตร ์ 
     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและโรงเรยีนสาธติ  

 (ฝ่ายประถม มธัยม และปทุมวนั)  
    -การส ารวจสมรรถนะครตูามการรบัรูข้องนิสติ รหสั 57  
     หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) 5 ปี  

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ฯลฯ 
 

6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสทิธิ ์
   ต าแหน่ง   คณบด ีคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
   วุฒกิารศกึษา   -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา  

 มหาวทิยาลยัศลิปากร   
-ปรญิญาโท สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

   ผลงานทางวชิาการ  -การตดิตามการน าผลการประเมนิคุณภาพภายนอกเชงิพืน้ที ่
     ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศกึษา     
    -การพฒันารปูแบบการสอนดา้นจติพสิยัเพื่อพฒันาจติวญิญาณ 
     ความเป็นครขูองนกัศกึษา หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ  

 ชัน้ปีที ่3 มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม   
    -การสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอ่าน  
    -การบรหิารความเสีย่งดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

 ของคณะครศุาสตร ์
    -การพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งกบัการประกนัคุณภาพ 
     บณัฑติในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู  
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ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา :  
7. ดร.สมบรูณ์ บูรศริริกัษ์     
   ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า คณะศกึษาศาสตร ์

    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
   วุฒกิารศกึษา           -ปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา   

 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    
-ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    

    ผลงานวจิยั   -การผลติรายการโทรทศัน์เพื่อการศกึษา 
       -การศกึษารปูแบบของ E-Learning ทีเ่หมาะสมกบัการศกึษา 
                                 นอกโรงเรยีน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   ดร.พงศ์ธร  โพธิ์พูลศักดิ์   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๙ /ว๓๓๕     สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
       ต. ตะพง อ. เมือง จ. ระยอง  ๒๑๐๐๐ 

                                                            ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เรียน   ดร.สุรวีัลย์  ลิ้มพิพัฒนกุล   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เครื่องมือการวิจัย 
        ๒. เค้าโครงรายงานการวิจัย 

 ด้วย นางสาวพนิตตา กิจจนศิริ  ครูช านาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  
สังกัด ส านักงาน กศน. ก าลังด าเนินการวิจัย “ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับพฤติกรรมการสอน
แบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหาและการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบ
บูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก” ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้ศึกษาขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
                       ขอแสดงความนับถือ                                                                                     
 

                                                           
 

                                                         (นายวราวธุ  พยัคฆพงษ์) 
         ผู้อ านวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 
 

ส่วนฝึกอบรมและวิจัยทางการศึกษา 
โทร.  ๐-๓๘๖๕-๕๔๖๐   
โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๔๐๕๔ 
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ภาคผนวก ค 
คู่มือประกอบรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครู

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
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คู่มือประกอบรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ในภาคตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพนิตตา  กิจจนศิริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
 คู่มอืประกอบรูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออกนี้ จดัท าขึน้เพื่อมุง่หวงัใหส้ถานศกึษา กศน.ใชเ้ป็น
แนวทางในการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซึง่ครู กศน.หรอืผูท้ีส่นใจเรื่องนี้ ควรไดศ้กึษาคู่มอื
เล่มนี้ใหเ้ขา้ใจก่อนน าไปใช ้
 ผู้จดัท าขอขอบพระคุณผู้ที่มสี่วนท าให้คู่มอืฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี หวงัเป็น
อย่างยิง่ว่า คู่มอืฉบบันี้จะเป็นแนวทางที่ดแีละก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการ
เรยีนรู้แบบบูรณาการให้มคีุณภาพ และส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ของ
สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
 
 
              พนิตตา  กจิจนศริ ิ

ผูจ้ดัท า 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1. หลกัการและเหตผุล 
 การจดัการศึกษาของไทยในยุคปัจจุบนัมเีป้าหมายส าคญัเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม และวฒันธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกบัการศกึษาฉบบัแรกที่สอดคล้องกบั
บทบญัญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 มผีลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดมาตรฐาน
การเรยีนรู้ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้เป็นข้อก าหนดคุณภาพของผู้เรยีน ด้านความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ต่าง ๆ นัน้ จะต้องมี
กระบวนการและวธิีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพฒันาการทางด้านร่ างกาย และ
สตปัิญญา วธิกีารเรยีนรู ้ความสนใจ และความสามารถของผู้เรยีน เน้นการจดัการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิ การเรยีนรูด้้วยตนเอง การเรยีนรูร้่วมกนั การเรยีนรูต้ามธรรมชาต ิการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิ และการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (สุคนธ ์สนิธพานนท ์และจนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร, 
2556 : 147-148) การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเป็นวธิกีารทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 23 ที่เน้นความส าคญัทัง้
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศกึษา การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการจงึเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งในการปฏริปูการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนไทยทีม่คีวามสมบูรณ์ตามความมุง่หมายและหลกัการ 
   จากสาระบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ดงักล่าวมานัน้
แสดงให้เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด โดยจัด
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัตนเอง สงัคม ชาติ และสงัคมโลก 
ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ศาสนา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและการประกอบอาชพี 
ซึง่เป็นเน้ือหาสาระและกจิกรรมทีจ่ดัใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
ใหโ้อกาสแก่ผูเ้รยีนไดค้ดิ ปฏบิตัจิรงิจากประสบการณ์ และสถานการณ์จรงิในปัจจุบนั ดว้ยการ
ใช้สื่อการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการด าเนินชวีติจรงิได ้
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการใฝ่เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องไดทุ้กเวลาทุกสถานที ่และเมื่อกระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้ประกาศให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้หลักสูตร 
การศกึษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ่งก าหนดหลกัการ ให้เป็น
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หลกัสูตรที่มโีครงสรา้งยดืหยุ่นด้านสาระการเรยีนรู ้เวลาเรยีน และการจดัการเรยีนรูโ้ดยเน้น
การบรูณาการเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ความแตกต่างของบุคคล ชุมชน และสงัคม นับไดว้่า 
เป็นหลกัสตูร ทีม่คีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายผูเ้รยีนนอกระบบ ทีส่่วนมากเป็นผูท้ีม่คีวามรู้
ประสบการณ์ จากการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต จงึเป็นการเสรมิเติมเต็มเพื่อให้มี
คุณภาพชวีติที่ดใีห้สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข จะเหน็ได้ว่าการจดักระบวนการเรยีนรู ้
การศกึษานอกระบบ แบบบูรณาการ จะช่วยใหบ้รรลุตามหลกัการของหลกัสูตร เป็นการน าสภาพ
ปัญหา ความต้องการ เรยีนรูข้องผู้เรยีน ชุมชน และสงัคม เพื่อการเชื่อมโยงสู่การเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชวีติ (ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั, 2551 : 15)  
 การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการเป็นวธิกีารสอนวธิหีนึ่งทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรยีน มกีาร
ผสมผสานเนื้อหาวชิาต่าง ๆ ที่สมัพนัธ์กัน เพื่อพฒันาผู้เรยีนให้เรยีนรู้วธิ ีการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวติได้อย่างเหมาะสม การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่มี
คุณภาพนัน้ ขึ้นอยู่กบัครูผู้มีส่วนส าคญัต่อการพฒันาการศึกษา และมบีทบาทในการพฒันา
ผูเ้รยีนให้มคีวามรู ้ทกัษะ คุณธรรม จรยิธรรม เพื่ออยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข ครจูะต้องเป็น
ผู้น าทางวิชาการอย่างพร้อมสรรพจ าเป็นต้องได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความต้องการ  ความสนใจ 
และระดบัการพฒันาของผู้เรยีน การสอนแบบบูรณาการที่ครูการศึกษานอกโรงเรยีน ใช้เป็น
เครือ่งมอืในการสอน เน้นวธิกีารทีห่ลากหลาย การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การเรยีนรูร้่วมกนั  การเรยีนรู ้
จากธรรมชาต ิการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ การเรยีนรู ้ตามสภาพจรงิ และการเชื่อมโยงเนื้อหา
โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั    
 สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัภาคตะวนัออก ซึ่งมี
พนัธกจิหลกัประการหน่ึง คอื วจิยัและพฒันาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของภาค ซึง่ผูจ้ดัท าไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบงานวจิยั
ของสถานศกึษา จงึไดส้รา้งรปูแบบและคู่มอืประกอบรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  
 
2. วตัถปุระสงคข์องคู่มือประกอบรปูแบบ 
 1. เพื่อประกอบความรูค้วามเขา้ใจในรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 2. เพื่อใหค้รใูชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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บทท่ี 2 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอนแบบบรูณาการ 

 

1.  ความเป็นมาของการสอนแบบบรูณาการ 
  แนวคิดของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เริ่มต้นจากนักปรชัญา
การศกึษาชาวองักฤษ ชื่อ จอหน์ลอ็ก (John Lock) ทีเ่สนอแนวคดิการจดัการศกึษาว่า เดก็ไม่มเีวลา 
และก าลงัทีจ่ะศกึษาเรยีนรูทุ้กสิง่ทุกอย่างไดห้มด ดงันัน้เดก็จะสนใจแต่เฉพาะสิง่จ าเป็น และใช้
บ่อยทีสุ่ด (วเิชยีร อนิทรสมพนัธ,์ 2546 : 49) ต่อมาในช่วงครสิต์ศตวรรษที่ 18 นักการศกึษา
ชื่อดวิอี้ (Dewey) ไดเ้ผยแพร่แนวคดิของ “กระบวนการสอน” ว่า เป็นการจดัสภาพแวดล้อม
ของผู้เรยีนให้มคีวามเหมาะสม หลากหลาย ให้ผู้เรยีนมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมและเรยีนรู้
วธิกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และไดต้ัง้โรงเรยีนชื่อ “Dewey School” เมือ่ ค.ศ.1896 โดยใชป้รชัญา
การเรยีนการสอนตามแนวคดิของ Dewey ที่กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนต้องพฒันา
ผูเ้รยีนในลกัษณะเบด็เสรจ็สมบูรณ์ในตวั มใิช่เป็นการพฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดยีว 
การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเป็นกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ผู้สอนต้อง
ผสมผสานเนื้อหาสาระรายวิชาและวิธีสอนที่ประสบความส าเร็จจากที่ได้เรยีนรู้ในอดีตเข้า
ดว้ยกนัเพื่อพฒันาผูเ้รยีนโดยองค์รวม (Morickel, 1998 อ้างถงึใน นงลกัษณ์ วริชัชยั, บุบผา 
เมฆศรทีองค า, ธรีวฒัน์ ฆะราช, 2551 : 18-19)  
  ดวิอี้ (Dewey) ไดน้ าแนวคดิของปรชัญาพพิฒันนิยม (Progressivism) หรอืปรชัญา
ปฏบิตันิิยม ทีใ่หค้วามสนใจอยา่งมากต่อการปฏบิตัหิรอืการลงมอืท า ความหมายของปรชัญานี้
คอื “การน าความคดิใหไ้ปสู่การกระท า” และไดเ้สนอการจดัการเรยีนการสอนแบบใหม่ทีเ่น้นให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท า  “Learning by Doing” โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการกระท า
ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ผู้เรยีนได้รบัอิสระในการรเิริม่ความคิดและลงมอืท าตาม
ความคดิ เน้นความส าคญัของประชาธปิไตย จรยิธรรม ศาสนา และศลิปะ และเน้นการปลูกฝัง
การฝึกฝนอบรมโดยการใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ และเรยีนรูจ้ากการคดิ การลงมอืท า และ
การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 26-27)  Dewey มแีนวคดิว่า การศกึษา คอื ชวีติ 
การจดัการเรยีนการสอนควรยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการไดเ้ริม่
เกดิขึน้ในสมยัของ Dewey มคีวามเชื่อว่า คนเราสามารถเชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ทีม่ใีนหลกัสูตรไดอ้ย่างน้อย 2 วชิาขึน้ไป และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลใหผู้เ้รยีน
สามารถน าเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม ่
หรอืเรื่องที่จะเรยีนรู้ใหม่ต่อไปได้ และในการจดัการเรยีนการสอน ควรเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการ
เรยีนรู้จากการปฏิบตัิ เน้นการมสี่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ครูเป็นเพยีงผู้กระตุ้น ส่งเสรมิและ
แนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้(สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 165-166) 
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2. ทฤษฎีพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 
  ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการมนีักการศึกษาหลายท่าน 
(ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, นิรมล ศตวุฒ ิและระววิรรณ ศรคีรา้มครนั, 2543 : 28-55 , 2549 : 34-70 ; 
นิรมล ศตวุฒ,ิ 2551 : 29-49 ; อรนุช ลมิตศริ,ิ 2553 : 27-44 ; สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 : 
165-168 ; ทศินา แขมมณ,ี 2557 : 26-90) สรปุแนวคดิไดด้งันี้ 
  1. ปรชัญาการศกึษาพพิฒันนิยม (Progressivism) ของ Dewey   คนเราสามารถ
เชื่อมโยงความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่มใีนหลกัสูตรได้อย่างน้อย 2 วชิาขึ้นไป 
และวธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถน าเอาประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรูไ้ป
ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรอืเรื่องที่จะเรยีนรูใ้หม่ต่อไป  ในการจดัการเรยีนการสอนควร
เน้นให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิการมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ ผู้สอน
เป็นเพยีงผูส้่งเสรมิและแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้  
  2. ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของ Bruner  การจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่
ผูเ้รยีน ผูส้อนสามารถจดัเตรยีมประสบการณ์เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเกดิความพรอ้มได้โดย
ไม่ต้องรอให้พรอ้มเองตามธรรมชาตถิ้าการน าเสนอตรงกบัเงื่อนไขการรบัรูข้องผูเ้รยีน และใช้
วธิกีารทีเ่หมาะสม มกีารใชแ้รงจงูใจผูเ้รยีนในกระบวนการเรยีนการสอนทัง้ภายในและภายนอก   
  3. ทฤษฎกีารเรยีนรูข้อง Rogers  การเรยีนรูจ้ะเกดิอย่างมปีระสทิธภิาพถ้าผูเ้รยีน 
มแีรงจูงใจ มเีจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้ เน้นการสร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมที่เอื้อให้เกิด
แรงจงูใจ การจดัหลกัสูตรที่มคีวามยดืหยุ่นให้ผูเ้รยีนแต่ละคนไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนัดและ
ความสนใจ เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้คีวามสามารถหลายดา้น มคีวามรู้
ในการแก้ปัญหา มสีติปัญญา ที่จะเผชญิกบัปัญหาใหม่ ๆ การท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยมผีูส้อนเป็นผูใ้หค้ าแนะน าช่วยเหลอื 
  4. ทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner (Theory of Multiple Intelligences)  การจดั 
การเรยีนการสอนต้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน ให้ความส าคญักบัเชาวน์ปัญญา
หลายดา้น การสรา้งบรรยากาศสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ ใชว้ธิสีอนทีห่ลากหลาย เปิดโอกาส 
ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัิ ใชส้ื่อ แหล่งการเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ประเมนิผลดว้ยวธิกีารที่
หลากหลาย มกีารคดิในเชงิสหวทิยาการโดยเชื่อมโยงสาระความรูท้ ัง้หลายเขา้ดว้ยกนั การคดิ
เชงิสงัเคราะหเ์ป็นองคร์วม การพฒันาเชาวน์ปัญญาช่วยในการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการดา้น
ต่าง ๆ กบัการเรยีนรูว้ชิาอื่น ๆ ในการสอนแบบบูรณาการ ควรเน้นการพฒันาความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญาหลายด้านไปพรอ้มกนั โดยการจดักจิกรรมตามสภาพจรงิในชวีติประจ าวนั 
การมสี่วนรว่มในกจิกรรม การส่งเสรมิความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนโดยองคร์วม เน้นการ 
พฒันาทกัษะ กระบวนการคดิ การสื่อความหมาย การอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น และการใชส้ื่อและแหล่ง
การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
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3. ความหมายของพฤติกรรมการสอน 
  ความหมายของพฤตกิรรมการสอน มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายไวห้ลายท่าน  
(พฤกษา สุขมุาภยั, 2546 : 4 ; จติราภรณ์ พงษ์มาล,ี 2550 : 52 ;  ขวญัฤด ี ธราธารกุลวฒันา, 
2556 : 22 ; เมธ ี สารดษิฐ์, 2557 : 21)  สรุปไดว้่า พฤตกิรรมการสอน เป็นการกระท าหรอื
กจิกรรมที่ครูแสดงออกในขณะปฏบิตักิารสอนที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้กบั
ผูเ้รยีน โดยมกีารใชส้ื่ออุปกรณ์การเรยีน การวดัประเมนิผลเพื่อพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
ไปในทางทีพ่งึประสงค ์
 
4. ความหมายของการสอนแบบบรูณาการ 
  ความหมายของการสอนแบบบรูณาการ มนีกัการศกึษาใหค้วามหมายหลายท่าน 
(Travass and Revores, 1990 : 9 ; Beane, 1991 : 9 ; Johnsen, 1994 : 37 ; วฒันาพร  
ระงบัทุกข,์ 2542 : 46 ; กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ, 2543 : 62 ; วเิศษ  ชณิวงศ,์ 2544 : 28 ; ส าล ี รกัสุทธ ี
และคณะ, 2544 : 5 ; โศภนา  บุญยะกลมัพ, 2546 : 8 ; ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 
2547 ; ทศินา  แขมมณี, 2557 : 147) สรุปไดว้่า การสอนแบบบูรณาการ เป็นการน าเนื้อหา
สาระทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเรื่องเดยีวกนั และจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน
เกดิความรูค้วามเข้าใจในลกัษณะที่เป็นองค์รวม ให้ความส าคญักบัผู้เรยีน ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
รูจ้กัเรยีนรู้ด้วยตนเอง ได้เรยีนรู้ในเรื่องที่สอดคล้องกบัความสามารถและความต้องการของ
ตนเองและได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน าความรูค้วาม
เขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
 
ความหมายของพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
  จากความหมายของพฤติกรรมการสอนและการสอนแบบบูรณาการ สรุปได้ว่า 
พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ เป็นการกระท าทีค่รแูสดงออกในขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยน าเนื้อหาสาระที่มคีวามเกี่ยวข้องกนัมาสมัพนัธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกนั เพื่อให้ผู้เรยีนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะที่เป็นองค์รวม ให้ความส าคญักบัผู้เรยีน ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรูจ้กั
เรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ที่มีความ
หลากหลาย และสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้
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 5. ความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 
        การเรยีนการสอนที่ผ่านมามุ่งเน้นการพฒันาแบบแยกส่วน การสอนแยกเป็น
รายวชิา การพฒันาคุณลกัษณะที่ดต่ีาง ๆ ก็ถูกแยกไปเป็นรายวชิาเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
คุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ซึง่ท าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจแต่ละ
รายวชิาเป็นอย่างด ีแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงความรูร้ะหว่างรายวชิาต่าง ๆ ได ้ท าใหไ้ม่สามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการด ารงชวีติจรงิได้ ประกอบกบัความรูต่้าง ๆ เพิม่พูนมากขึ้นไม่สามารถ
จดัการเรยีนรูไ้ดห้มด การบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจะช่วยลดปรมิาณเนื้อหาความรู ้และการบูรณาการ
ยงัช่วยส่งเสริมทักษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะต่าง ๆ ดว้ย (อลศิรา ชชูาต,ิ 2549 : 142-143) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (2547 : 24-28) ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไวด้งันี้ 
  1. เป็นการเรยีนรูท้ี่ท าให้ผูเ้รยีนมโีอกาสได้รบัประสบการณ์ทีส่มัพนัธ์กบัชวีติจรงิ 
และช่วยให้ผู้เรยีนสามารถบูรณาการกลวธิีต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรยีนไปใช้ในการ
ด าเนินชวีติ  
  2. ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูล้กัษณะรอบรู ้มคีวามรูห้ลายดา้น เชื่อมโยงกนัเป็นองคร์วม 
ความรูป้ระสบการณ์ไมค่บัแคบและเกดิการพฒันาชวีติทุกดา้น 
  3. ความรูท้ีไ่ดร้บัมคีวามหมายต่อชวีติและสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิ 
เพราะไดเ้รยีนรูส้ ิง่ที่สอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ได้เรยีนรูอ้ย่างเป็นองค์รวม มคีวามรอบรูเ้รื่องนัน้ ๆ 
ซึง่เมื่อจะใชห้รอืแก้ปัญหาในชวีติจรงิจะต้องใชค้วามรอบรู ้ความรูท้ีไ่ดเ้รยีนอย่างบูรณาการกบั
สิง่ทีต่อ้งการใชใ้นชวีติจงึสอดคลอ้งกนั สะดวกต่อการใชง้าน  
  4. ช่วยลดความซ ้าซ้อนของเนื้อหา ประหยดัเวลา การเรยีนรู ้และช่วยลดภาระ
การสอนได ้
  5. ส่งเสรมิการเรยีนรูท้ี่หลากหลาย คดิวเิคราะห์เชื่อมโยงได้ และช่วยการพฒันา
ความคดิสรา้งสรรค ์
  จากความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการดงักล่าว สรุปไดว้่า การเรยีนการสอน
แบบบูรณาการนัน้เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่บูรณาการระหว่างความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้ที่
ตอบสนองความสนใจของผู้เรยีนแต่ละบุคคลที่มคีวามแตกต่าง และนอกจากจะพฒันาด้าน
ความรูแ้ลว้ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นจติใจและการพฒันาดา้นทกัษะของผูเ้รยีนควบคู่
กนัไป ท าให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูล้กัษณะรอบรู ้มคีวามรูห้ลายดา้น เชื่อมโยงกนัเป็นองค์รวม 
และความรูท้ีไ่ดร้บัมคีวามหมายต่อชวีติและสะดวกต่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิได ้
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6. ประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ 
  สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 16-17) และนุสรา สกลนุกรกจิ (2558 : ออนไลน์)  
กล่าวถงึประโยชน์ของการสอนแบบบรูณาการ ดงันี้ 
  1. ท าให้ผู้เรยีนเขา้ใจเนื้อหาในลกัษณะองค์รวม มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง
เนื้อหาวชิา ท าให้ผูเ้รยีนระลกึถงึขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ กระตุ้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรูล้กึและกว้าง 
ท าใหผู้เ้รยีนมทีศันะกวา้งไกล ลดความซ ้าซอ้นของเนื้อแต่ละวชิาและท าใหม้เีวลาเรยีนมากขึน้ 
  2. ท าให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ โดยผสมผสานความรู ้คุณธรรม 
ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และมเีจตคตทิีด่ ีเป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ย่าง
เต็มที่ ผู้เรยีนได้เรยีนรู้วธิกีารเรยีนรู้ตลอดชวีิต และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชวีติจรงิ
อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
  3. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริม
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกนัและ
แกปั้ญหา การประยกุตใ์ชท้กัษะต่าง ๆ 
  4. ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย รูจ้กัเคารพสทิธเิสรภีาพของผู้อื่น
โดยค านึงถงึความคดิเหน็และผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 
  5. ช่วยแกปั้ญหาดา้นการขาดครสูอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
  6. ช่วยให้ผูเ้รยีนเขา้ใจสภาพปัญหาสงัคมได้ดกีว่า สามารถพจิารณาปัญหา และ
ที่มาของปัญหาอย่างกว้าง ๆ ใช้ความรูอ้ย่างหลากหลายมาสมัพนัธ์กนั ส่งเสรมิให้เกดิทกัษะ
และความสามารถในการแกปั้ญหาทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน รวมทัง้ส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยั 
  7.  ช่วยท าใหก้ารเรยีนการสอนและการใหก้ารศกึษามคีุณค่ามากขึน้ สามารถช่วย
เน้นการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นใหเ้กดิความคดิรวบยอดทีก่ระจ่างขึน้ ถูกต้องและสามารถปลูกฝัง
ค่านิยมทีพ่งึประสงคไ์ดอ้กีดว้ย 
  8.  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามพงึพอใจ การยอมรบัผูอ้ื่น การรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของ
หมูค่ณะ และเกดิการเรยีนรูจ้ากการกระท ารว่มกนั 
  9.  ช่วยส่งเสรมิการพฒันาค่านิยม และบรรยากาศในชัน้เรยีน เป็นการส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาวนิยัในตนเอง ส่งเสรมิความสามารถในการท างานและการควบคุมอารมณ์ของ
ผูเ้รยีน 
  10. ช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดความคดิสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ และเกิดความ
สนุกสนานเพราะไดเ้รยีนรูห้ลายดา้น 
  11. ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้ลอืกเรยีนตามความถนดั ความสนใจของตนเอง 
  12. เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน ไดค้ดิ ไดท้ า ได้แก้ปัญหา ไดค้้นพบค าตอบด้วยตนเอง 
และผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัเิองโดยมคีรผููส้อนเป็นเพยีงใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา  
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7. ลกัษณะของการสอนแบบบรูณาการ 
  การบูรณาการมหีลายลกัษณะหลายแนวคดิ แต่ละลกัษณะเอื้อต่อการจดัการสอน 
แบบบรูณาการไดเ้ป็นอยา่งด ีในบางครัง้ผูส้อนอาจบูรณาการหลายลกัษณะเขา้ดว้ยกนั แลว้แต่
แนวความคดิของผูส้อนแต่ละคนและความเหมาะสมเป็นเรื่อง ๆ ไป ลกัษณะของการสอนแบบ
บรูณาการ ดงันี้ (สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์, 2553 171-175) 
  1. การบรูณาการเชิงเน้ือหาสาระ   
      การบูรณาการเชงิเนื้อหาสาระ เป็นการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระหรอื
องคค์วามรูใ้นลกัษณะของการหลอมรวมกนั โดยตัง้เป็นหน่วย (Unit) หรอืหวัขอ้เรื่อง (Theme) 
เนื้อหาสาระทีน่ ามาหลอมรวมกนัจะมลีกัษณะคล้ายกนัหรอืต่อเนื่องกนั แลว้เชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดยีวกนั เช่น แผนผงัความคดิแสดง Concept Mapping เชื่อมโยงมโนทศัน์ของหวัขอ้ความรู ้
  2. การบรูณาการเชิงวิธีการ 
   การบรูณาการเชงิวธิกีาร เป็นการผสมผสานวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ เขา้ในการสอน 
โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ช้วธิสีอนหลาย ๆ วธิ ีใช้สื่อการเรยีนการสอนแบบสื่อประสม 
ใชเ้ทคนิคการจดักจิกรรมทีห่ลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตักิจิกรรม
อยา่งสมัพนัธก์นัใหม้ากทีสุ่ด เช่น การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้รื่องภูมปัิญญาไทย ผูส้อนสามารถ 
บรูณาการเชงิวธิกีารดว้ยการใชเ้ทคนิคหรอืวธิกีารต่าง ๆ ไดห้ลายวธิ ีเช่น  
      1) การสนทนา ผู้สอนอาจเริม่ต้นการสอนด้วยการสนทนากบัผู้เรยีนเกี่ยวกบั
ความสามารถของคนไทย ในการประดษิฐ์งานฝีมอืด้านต่าง ๆ ที่ผูเ้รยีนเหน็ในท้องถิน่และให้
ยกตวัอยา่งผลงานต่าง ๆ ทีเ่ป็นของคนไทย พรอ้มทัง้บอกว่าเป็นผลงานทางดา้นใด 
   2) การอภปิราย หลงัจากผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัสนทนาเกี่ยวกบัความสามารถ
และผลงานทีเ่ป็นภูมปัิญญาดา้นต่าง ๆ ของคนไทยแลว้ ใหผู้เ้รยีนร่วมกนัอภปิรายความหมาย
ของค าว่า “ภูมปัิญญาไทย” แลว้ช่วยกนัอภปิรายความส าคญัของภูมปัิญญาไทย การเผยแพร่
ผลงาน และการสบืทอดภมูปัิญญาไทย 
   3) การใชค้ าถาม  เป็นวธิกีารที่ผูส้อนนิยมใชก้นัมาก ไม่ว่าจะให้ผูเ้รยีนปฏบิตัิ
กจิกรรมดว้ยวธิใีดกต็าม จะมวีธิกีารใชค้ าถามแทรกอยูเ่สมอ โดยผูส้อนอาจเป็นผูใ้ชค้ าถามถาม
ผูเ้รยีนเกีย่วกบัภมูปัิญญาไทย หรอืผูเ้รยีนตัง้ค าถามถามผูเ้รยีนดว้ยกนัเองกไ็ด ้ 
   4) การบรรยาย ผู้สอนอาจบรรยายเสรมิความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนบา้งในกรณีผูเ้รยีน
ยงัไดค้วามรูไ้ม่ครบ หรอืประเดน็ทีผู่เ้รยีนยงัไม่ไดก้ล่าวถงึ เช่น ภูมปัิญญาไทยดา้นอื่น ๆ หรอื
ตวัอยา่งบุคคลทีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นผูส้บืทอดภมูปัิญญาไทยในดา้นต่าง ๆ   
   5) การคน้ควา้และการท างานกลุ่ม  ผูส้อนอาจใหผู้เ้รยีนรว่มกนัคน้ควา้เกี่ยวกบั 
ประเภทของภูมปัิญญาไทย ลกัษณะของภูมปัิญญาไทยในทอ้งถิน่ต่าง ๆ โดยใหท้ างานเป็นกลุ่ม 
เมือ่ไดข้อ้มลูมาแลว้ใหผู้เ้รยีนจดัการกบัขอ้มลูเพื่อเตรยีมน าเสนอต่อไป 
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   6) การไปศกึษานอกหอ้งเรยีน เช่น การไปคน้ควา้หาขอ้มลูในหอ้งสมุด การไป
สมัภาษณ์ผูรู้ห้รอืการไปคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูท้ีอ่ยู่นอกหอ้งเรยีนเกี่ยวกบัเรื่องภูมปัิญญาไทย 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์โดยตรงแลว้น าขอ้มลูมาจดัการต่อไป  
   7) การน าเสนอขอ้มลู เมือ่ผูเ้รยีนวางแผนและจดัการกบัขอ้มลูเสรจ็แลว้ ผูเ้รยีน
สามารถน าเสนอไดห้ลายวธิ ีเช่น การรายงานในรปูแบบต่าง ๆ การจดัป้ายนิทรรศการ การแสดง
บทบาทสมมต ิการแสดงละคร หรอืการเล่นเกมโชว ์แลว้แต่ความคดิของกลุ่มผูเ้รยีน 
  3. การบรูณาการความรู้กบักระบวนการเรียนรู้ 
   การเรยีนรูใ้นอดตี ผูส้อนมกัเป็นผูบ้อกหรอืใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนโดยตรง ผูเ้รยีน
เป็นฝ่ายรบัสิง่ทีผู่ส้อนหยบิยื่นให ้แลว้แต่ความสามารถของผูเ้รยีนว่าจะตกัตวงไดเ้ท่าไร แต่ใน 
ปัจจุบนัมแีนวความคดิเปลี่ยนไป จากการเน้นที่องค์ความรู้มาเป็นเน้นที่กระบวนการเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ต้องการและ
กระบวนการเรยีนรู้จะเป็นสิง่ที่ติดตวัผู้เรยีนไว้ใช้ได้ตลอดไป  ผู้เรยีนจงึจ าเป็นต้องแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมกีระบวนการเรยีนรู้ที่มขี ัน้ตอนอยู่ในใจ แต่สามารถยดืหยุ่นได้ เช่น 
ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ผู้สอนอาจแนะน าให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการสรา้งความคดิรวบยอด ในการ
ไดม้าซึง่ความรูใ้นเรือ่งทีต่อ้งการ เช่น       
   กระบวนการแสวงหาความรู้  
   ผูส้อนแนะน ากระบวนการแสวงหาความรูใ้ห้ผู้เรยีนได้รูจ้กัก่อน แลว้ให้ปฏบิตัิ
โดยการหาความรูเ้กีย่วกบัประวตัขิองพ่อขุนรามค าแหงมหาราชดา้นต่าง ๆ จากแหล่งความรูท้ี่
สามารถหาไดอ้าจใหห้าเป็นกลุ่มหรอืรายบุคคล ผูส้อนควรแนะน าวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย  
   กระบวนการแก้ปัญหา 
   ในการแสวงหาความรูน้ัน้ ผูเ้รยีนอาจพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผูเ้รยีนควร
รูว้ธิกีารแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า ผูส้อนควรแนะน าวธิกีารแก้ปัญหาแก่ผูเ้รยีนให้
เขา้ใจ เมือ่พบปัญหาผูเ้รยีนจะไดด้ าเนินการแกปั้ญหานัน้ไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน 
   กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
   เมื่อได้ข้อมูลความรู้ตามที่ต้องการแล้ว ผู้เรยีนควรรู้วิธกีารจดัการกับข้อมูล 
เช่น การรวบรวมความรู ้การคดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การประเมนิค่า หลงัจากนัน้จงึควร
สรา้งความคดิรวบยอดใหเ้กดิขึน้ เพื่อทีผู่เ้รยีนจะไดม้องเหน็ภาพรวมและมคีวามเขา้ใจในเรื่อง
พ่อขนุรามค าแหงมหาราชอย่างถ่องแททุ้กดา้นและเป็นความรูท้ีต่ดิตวัผูเ้รยีนไปไดอ้กียาวนาน 
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  4. การบรูณาการความรู้ ความคิดกบัคณุธรรม 
   สภาพการจดัการเรยีนการสอนตามความเป็นจรงิส่วนใหญ่ จุดประสงคม์กัเน้น
ไปทีด่า้นพุทธพิสิยัมากกว่าด้านจติพสิยั บุคคลใดทีจ่ะไดร้บัค าชมว่าเก่งต้องเด่นในดา้นความรู ้
ซึง่เป็นค่านิยมมาแต่เดมิ โดยหลกัการแลว้ควรใหค้วามส าคญัแก่ความรูแ้ละคุณธรรมเท่าเทยีมกนั 
ดงันัน้จงึเป็นโอกาสดทีีผู่ส้อนจะจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนโดยบูรณาการความรู ้
ความคดิ และคุณธรรมเข้าด้วยกนั อาจเป็นการสอนเนื้อหาสาระโดยใช้วธิกีารต่าง ๆ และใช้
เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปโดยที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว จนกระทัง่เกิดการซึมซาบเป็น
ธรรมชาติ เช่น การสอนเรื่องสทิธ ิหน้าที่ และเสรภีาพ ผู้สอนไม่ควรมุ่งสอนที่จะให้ผู้เรยีนมี
ความรูใ้นเรือ่งสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่นเท่านัน้ เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนคดิ
แต่สิง่ที่ตนพงึจะได้รบัหรอืพงึมตีามกฎหมาย แต่ผู้เรยีนจะขาดคุณลกัษณะในด้านคุณธรรม 
ดงันัน้ ผู้สอนจงึควรสอนสอดแทรกคุณธรรมด้านต่าง ๆ เช่น ความรบัผดิชอบ ความสามคัค ี
ความเอื้ออาทร การช่วยเหลอืกนั ความเมตตากรุณาหรอืการตรงต่อเวลาตามความเหมาะสม
เพื่อผูเ้รยีนจะไดเ้ป็น “ผูม้คีวามรูคู้่คุณธรรม” 
  5. การบรูณาการความรู้กบัการปฏิบติั 
   ความสมัพนัธร์ะหว่างความรูก้บัการปฏบิตัเิป็นอกีประเดน็หนึ่งทีม่คีวามส าคญั
มากเช่นกนั เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจลมืความรู้ที่ได้จากการเรยีนรู้นัน้ได้ แต่ถ้าความรู้นัน้
เชื่อมโยงไปกบัการปฏบิตัจิะท าให้ความรูน้ัน้ตดิตวัไปยาวนานไม่ลมืง่าย เช่น การเรยีนรูเ้รื่อง
พวงมาลยัและวธิกีารรอ้ยพวงมาลยัแบบต่าง ๆ โอกาสในการใชพ้วงมาลยั วสัดุอุปกรณ์ในการ
รอ้ยพวงมาลยั ซึง่หากเป็นการสอนแค่ความรูข้ณะเรยีน ผูเ้รยีนจะมคีวามรูค้วามเขา้ใจได ้แต่จะ
ไม่คงทนเพราะอาจลมืในเวลาต่อมา แต่ถ้าผู้สอนให้ผูเ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัริอ้ยพวงมาลยัแต่ละ
แบบประกอบไปดว้ย จะท าใหผู้้เรยีนมคีวามเขา้ใจลกึซึ้งมากขึน้ไม่ลมืง่าย และขณะฝึกปฏบิตัิ
อาจพบปัญหาต่าง ๆ ผูเ้รยีนกจ็ะสามารถคดิและใชป้ระสบการณ์ในการแกปั้ญหาไดอ้กีดว้ย  
  6. การบรูณาการความรู้ในโรงเรียนกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน 
    ในการจดัการเรยีนการสอน “ความรู”้ เป็นสิง่ทีผู่ส้อนทุกคนปรารถนาใหเ้กดิขึน้
ภายในตวัผู้เรยีน แต่ความรู้นัน้ไม่ควรเป็นสิง่ที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดความแปลกแยกกบัชวีติจรงิ 
เพราะจะท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็คุณค่า และไม่เกดิประโยชน์ใด ๆ แก่ตวัผูเ้รยีน ดงันัน้ สิง่ทีส่อนใน
สถานศึกษาควรเชื่อมโยงให้สมัพนัธ์กบัชวีติจรงิกับผู้เรยีน และเป็นสิง่ที่จะช่วยเหลอืผู้เรยีน
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะของผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
ความหมายของสิง่ทีเ่รยีน อกีทัง้เป็นแรงจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความต้องการเรยีนรูส้ ิง่อื่น ๆ มากขึน้ 
เช่น การสอนเรื่องอาหาร การป้องกนัโรคตดิต่อ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลย ีสิง่เหล่านี้เมื่อ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนแลว้ ผูส้อนควรเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนน าไปใชใ้นชวีติจรงิ  
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8. รปูแบบวิธีสอนแบบบรูณาการ 
      ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา (2547) กล่าวว่า วธิกีารสอนแบบบูรณาการ 

(The Integration Method) เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ใหผู้เ้รยีนเชื่อมโยงความรู ้ความคดิ ทกัษะ
และประสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลายและสมัพนัธก์นัเป็นองคร์วม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการรูแ้จง้ 
รูจ้รงิในสิง่ทีศ่กึษามา สามารถน าไปใชใ้นชวีติจรงิได ้ซึง่วธิสีอนแบบบูรณาการมหีลายรูปแบบ 
(สุคนธ ์สนิธพานนท ์และจนิตนา วรีเกยีรตสิุนทร, 2556 : 149-151) ดงันี้   
       1. การสอนบรูณาการแบบหลอมรวมหรือแบบสอดแทรก (Infusion) 
          เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่ผู้สอนคนเดยีวจะสอนในเนื้อหาวชิาหนึ่งหรอืในกลุ่ม
สาระการเรยีนรูห้นึ่ง จดัการเรยีนรูท้ีบ่รูณาการเนื้อหาหรอืทกัษะกระบวนการในสาระการเรยีนรู้
ในกลุ่มวชิาของตน หรอืเชื่อมโยงเนื้อหาวชิาต่าง ๆ ที่ผู้เรยีนมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เดมิที่
ศกึษาจากวชิาต่าง ๆ เป็นการสอนบูรณาการแบบหลอมรวมโดยผูส้อนคนเดยีวแต่บูรณาการ
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้และมองเห็นความเชื่อมโยง
สมัพนัธก์นัระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ป็นการสอนแบบ Student – Centered 
  ตวัอย่าง : ผู้สอนวชิาภาษาไทย ให้ผู้เรยีนเขยีนแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
สาระทีอ่่านเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีนด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 
ผูส้อนทบทวนเชื่อมโยงความรูเ้รื่องอาเซยีนซึง่ผูเ้รยีนเคยเรยีนมาจากวชิาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นเนื้อหาในการเรียน แล้วให้ผู้เรียนเขียนบรรยายแสดงความรู้สึกหรือ
วเิคราะห์ วจิารณ์จากเรื่องที่อ่าน ต่อจากนัน้ให้ผู้เรยีนส่งผลงานท าเป็นแผ่นพบัโดยใช้ความรู้
เชงิศลิป์ในการออกแบบการจดัท า 
       2. การสอนบรูณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) 
         เป็นการจดัการเรยีนรูท้ี่ผูส้อนวชิาต่าง ๆ ตัง้แต่สองคนขึน้ไปมาวางแผนการจดั 
การเรยีนรูร้ว่มกนั โดยมุง่สอนในความคดิรวบยอดหรอืปัญหาเดยีวกนัหรอืลกัษณะเนื้อหาสาระ
ใกล้เคยีงกนัมาวางแผนจดัการเรยีนรู้ร่วมกนัจะท าให้เนื้อหาสาระไม่ซ ้าซ้อนกนั จากนัน้ก็ไป
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูข้องตน ก าหนดภาระงานใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ จดัท าสื่อ อุปกรณ์ 
และรายงานการศกึษาคน้คว้า ก าหนดกระบวนการวดัผลและประเมนิผลตามลกัษณะวชิาโดย
ใหผู้เ้รยีนใชค้วามรูท้ีไ่ดศ้กึษามาจากวชิาหนึ่งมาใชแ้กปั้ญหาหรอืพฒันาการเรยีนในอกีวชิาหนึ่ง 
เป็นรปูแบบการสอบแบบ Learner – Based Teaching 

ตวัอยา่ง : ผูส้อนวชิาสงัคมศกึษาและผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรว์างแผนการสอน 
ร่วมกันเรื่อง การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ผู้สอนวิชาวทิยาศาสตร์จะเน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกบัความส าคญัและแนวทางการดูแลรกัษา ผู้สอนวชิาสงัคมศกึษาจะเน้นให้ผู้เรยีนได้มี
ส่วนรว่มปฏบิตัจิรงิในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเป็นการลดเนื้อหาสาระทีซ่ ้าซอ้นกนัและ
ท าใหผู้เ้รยีนเหน็ความส าคญัของเรือ่งทีเ่รยีนรู ้ 
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       3. การสอนบรูณาการแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) 
         เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีค่ณะผูส้อนมารว่มกนัพจิารณาก าหนดหวัขอ้ทีเ่ป็นปัญหา
ในสังคม หรือปัญหาในชีวิต จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษา หรือคิดหาทางแก้ไขโดยใช้
เนื้อหาวชิาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูส้อนวางโครงการร่วมกนัก าหนดเนื้อหาที่จะสอนเพื่อไม่ใหซ้ ้าซอ้น 
ต่างคนต่างเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูข้องตน รบัผดิชอบในการเตรยีมสื่อ อุปกรณ์ การวดัผล 
ประเมนิผลของตน และก าหนดโครงงานใหผู้เ้รยีนปฏบิตัริ่วมกนัเพยีงโครงงานเดยีวแต่ต่างคน
ต่างสอน และวดัผลความสนใจ ผูส้อนจะประเมนิความส าเรจ็ของผูเ้รยีนจากโครงงาน เป็นการ
ป้องกันการมอบภาระงานที่ซ ้าซ้อนให้ผู้เรียนมากเกินไปการสอนแบบนี้ เป็นวิธีสอนแบบ 
Learner – Independence หรอื Self – Directed Learner 

ตวัอยา่ง :  คณะผูส้อนเหน็ความส าคญัของเรือ่ง การสรา้งความสมัพนัธด์า้น 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน จึงมาร่วมมือกันจดัท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวทิยาการ ก าหนดผลการเรยีนรู ้จดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสาระการเรยีนรูร้ว่มกนั เช่น  
  สงัคมศกึษา ความรูเ้กีย่วกบัความรว่มมอืกนัทางดา้นเศรษฐกจิ 

ของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  ภาษาไทย    เขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้ 

ศลิปะ         วาดภาพความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ 
สุขศกึษา     ปัญหาภาวะโภชนาการของประชากรในอาเซยีน 

ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ 
  วทิยาศาสตร ์ ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ าคญัของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  คณติศาสตร ์ การเขยีนแผนภมูแิท่งเปรยีบเทยีบขอ้มลูสนิคา้ส่งออกและ 
    สนิคา้น าเขา้ในแต่ละประเภทของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  ภาษาต่างประเทศ  การสนทนาและเขยีนโตต้อบเกีย่วกบัความเคลื่อนไหว 
          ทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี อาชพีทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 
  คณะผู้สอนต่างคนต่างเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ ผู้สอนวิชาสงัคมศึกษา 
มอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงานตามความสนใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของ
เศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดยแสดงถงึการน าความรูข้องทุกวชิามาบูรณาการใน
โครงงานนัน้ ผู้สอนแต่ละคนประเมนิโครงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนสอนหรอืตาม
จดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูท้ีต่นรบัผดิชอบ  
 
 
 

12 



  321 

       4. การสอนแบบเช่ือมโยงข้ามวิชา  (Tran-Disciplinary)  
          เป็นการจดัการเรียนรู้ที่คณะผู้สอนต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาร่วมประชุม 
ปรกึษาหารอื วางแผน และเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูส้อนร่วมกนัโดยพจิารณาก าหนดหวัขอ้
ทีเ่ป็นปัญหาส าคญัในชวีติและสงัคมทีผู่เ้รยีนควรศกึษาและจ าเป็นต้องช่วยกนัแก้ไข ผูเ้รยีนและ
ผูส้อนก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรูร้่วมกนัโดยมีเป้าหมายใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ตามหวัขอ้ทีต่นเองถนัดและสนใจอย่างเป็นอสิระ เมื่อคณะ
ผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ว่มกนัแลว้จะรว่มกนัสอนเป็นคณะ ซึง่อาจจะมผีูส้อนแกนน า
คนเดยีวหรอืหลายคนก็ได้เป็นผู้สอนทกัษะที่จ าเป็น ชี้แนะประเดน็ปัญหาแนวทางการศกึษา
คน้ควา้ การเขยีนโครงงาน การพฒันาโครงงาน การน าเสนอโครงงานในรปูแบบต่าง ๆ ส่วนคณะ
ผูส้อนเป็นผูใ้หค้วามสะดวกในการศกึษาคน้ควา้ จดับรรยากาศ หนงัสอื เอกสารประกอบการศกึษา
คน้ควา้ สื่ออุปกรณ์ และใหค้ าแนะน าปรกึษาหารอืแต่ให้อสิระในการวางแผนงานการศกึษาคน้ควา้
ของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนคดิและท ากจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเองแต่อยูใ่นขอบขา่ยทีก่ าหนด ผูส้อนทุกวชิา 
(ต่างกลุ่มสาระการเรยีนรู)้ จะร่วมกนัก าหนดเกณฑเ์พื่อประเมนิผลชิ้นงานของผู้เรยีนร่วมกนั 
การสอนบรูณาการแบบนี้ผูเ้รยีนจะคน้พบความรู ้หรอืสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เป็นการสอน
แบบ learner – Independence หรอื Self – Directed Learner  

ตวัอยา่ง :  คณะผูส้อนทุกรายวชิาน าประเดน็ปัญหาการลกัลอบตดัไมห้ายาก 
เพื่อการคา้ของอาเซยีนมาประชุมปรกึษาหารอืกนัโดยมเีป้าหมายใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเอง โดยเชื่อมโยงความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นเกีย่วขอ้งกบัทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้เช่น  
  สงัคมศกึษา ปัญหาการลกัลอบตดัไมห้ายาก  

หลกัธรรมในการแกปั้ญหาและพฒันาสงัคม 
  วทิยาศาสตร ์   ภาวะโลกรอ้น  การลดภาวะโลกรอ้น 
  ภาษาไทย    การเขยีนบทความ 
  ภาษาองักฤษ   การพดูรณรงคต่์อตา้นการลกัลอบตดัไมใ้นภูมภิาคของอาเซยีน 
  ศลิปะ    การวาดภาพตามจนิตนาการเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม 

ของอาเซยีนในอนาคต 
  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   จติสาธารณะของเดก็ไทยในประชาคมอาเซยีน 
  การงานอาชพีและเทคโนโลย ี การปลกูพชืเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิอาเซยีน  
  คณะผู้สอนจดัท าหน่วยการเรยีนรู้และแผนการจดัการเรยีนรู้ร่วมกนั สอนเป็น
คณะหรอือาจใหผู้้สอนที่เป็นแกนน าเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนตามเป้าหมายหรอื
จุดประสงค์การเรยีนรูท้ี่ก าหนด มอบหมายภาระงานหรอืชิ้นงานใหผู้้เรยีนเขยีนโครงงานตาม
ความสนใจ ตามขอบขา่ยทีก่ าหนด ผูส้อนรว่มมอืกนัก าหนดเกณฑก์ารประเมนิชิน้งาน/ภาระงาน 
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9. หลกัการออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
  ส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 17-18) สุวทิย ์มลูค า และอรทยั มลูค า (2544 : 
166-167) และส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2547 : 163) ไดเ้สนอหลกัการออกแบบ
กจิกรรมการสอนแบบบรูณาการทีส่อดคลอ้งกนัดงันี้ 
  1. จดักิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา สงัคม และ
อารมณ์ 
  2. ยดึการบรูณาการวชิาเป็นส าคญั โดยการบูรณาการทัง้ภายในวชิาเดยีวกนัหรอื
ระหว่างวชิาเชื่อมโยงหรอืบรูณาการเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นความรูแ้บบองคร์วม 
  3. ยดึกลุ่มเป็นแหล่งเรยีนรูท้ี่ส าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดป้ฏสิมัพนัธก์นัในกลุ่ม 
ปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
  4. ยดึการคน้พบดว้ยตนเองเป็นส าคญั 
  5. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงานโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึง
กระบวนการต่าง ๆ ทีท่ าใหเ้กดิผลงาน โดยค านึงถงึประสทิธผิลของงานดว้ย 
  6. เน้นการน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัจิรงิ
และการตดิตามผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 
  7. เน้นการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย 
  8. เน้นการเป็นคนดแีละมคีุณค่าต่อสงัคม ประเทศชาติ เห็นคุณค่าของสรรพสิง่
หรอืส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
  9. เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้
       10. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัท างานกลุ่ม ส่งเสรมิใหม้กีจิกรรมกลุ่มลกัษณะต่าง ๆ  
       11. จดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รยีน โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีเ่ป็น
รปูธรรมเขา้ใจงา่ย ตรงกบัความเป็นจรงิ สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างไดผ้ล 
       12. จดับรรยากาศในชัน้เรยีนทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึกลา้คดิ กลา้ท า มโีอกาส
แสดงออกซึง่ความรูส้กึนึกคดิของตนเองต่อสาธารณชนหรอืเพื่อนร่วมชัน้เรยีน  เพื่อเสรมิสรา้ง
ความมัน่ใจใหเ้กดิในตวัผูเ้รยีน 
       13. เน้นการปลูกฝังจติส านึก ค่านิยม และจรยิธรรมทีถู่กต้องดงีามใหผู้เ้รยีนสามารถ
จ าแนกแยกแยะความถูกต้องดงีามและความเหมาะสมได้ มคีวามกล้าหาญทางจรยิธรรม และ
แกไ้ขปัญหาดว้ยปัญญาและสามคัค ี
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10. การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
  สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 18) กล่าวว่า การประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารสอน
แบบบูรณาการ ควรมสีภาพใกล้เคยีงกบัธรรมชาตมิากทีสุ่ด โดยอยู่บนพื้นฐานของสิง่ที่ผู้เรยีน
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ดงันัน้การวดัและประเมนิผลจงึควรมลีกัษณะส าคญัดงันี้ 
  1. สะทอ้นภาพพฤตกิรรม และทกัษะที่จ าเป็นของผู้เรยีนในสถานการณ์จรงิ เป็นการ 
แสดงออกในภาคปฏบิตัทิกัษะกระบวนการเรยีนรู ้ผลผลติและแฟ้มสะสมงาน ผูเ้รยีนมสี่วนร่วม
ในการประเมนิผล และการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  2. ใชเ้ทคนิคการประเมนิผลทีห่ลากหลาย เนื่องจากการประเมนิจากการปฏบิตัทิี่
ผู้เรยีนจะต้องลงมอืท าจรงิ แสดงออกให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าท าอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการ
ประดษิฐช์ิน้งาน การทดลอง การเขยีนรายงาน หรอืการท ากจิกรรมอื่น ๆ ทุกอย่างควรเป็นสิง่ที่
มคีวามหมายส าหรบัผูเ้รยีน 
  3. เน้นใหผู้เ้รยีนแสดงออกดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงึความคดิชัน้สูง ความคดิ
ทีซ่บัซอ้น และการใชท้กัษะต่าง ๆ ออกมาได ้เช่น ทกัษะการแกปั้ญหา 
  4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผลมาจากการเรยีนการสอน ทีส่อดคลอ้งกบัความ
เป็นจรงิ และสามารถประยกุตส์ิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั 
  5. ใชข้อ้มูลอย่างหลากหลายเพื่อการประเมนิ โดยครูผูส้อนควรรูจ้กัผู้เรยีนทุกแง ่
ทุกมุม ค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รบัขอ้มลูมาจากหลาย ๆ ทาง การก าหนดปัญหา
หรอืงานควรเป็นแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งค าตอบทีห่ลากหลาย 
  6. เน้นการมีส่วนร่วมในการประเมินระหว่างผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง การให้
ผู้เรยีนมสี่วนร่วม ในการประเมนิผล จะท าให้ผู้เรยีนรู้จกัการวางแผน การเรยีนรู้ตามความ
ตอ้งการของตนเองว่าเขาอยากรู ้อยากท าอะไร (โดยมคีรเูป็นผูช้่วยใหค้ าแนะน า) ซึง่จะน าไปสู่
การก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู ้และการประเมนิผลที่เน้นผู้ เรยีนเป็นส าคญั การวดัและการ
ประเมนิผลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน เป็นตวักระตุ้นให้เกดิคุณภาพการสอนและ
การเรยีนรู้ การใช้เทคนิควิธกีารวดัและการประเมนิผลที่หลากหลายจะช่วยส่งเสรมิให้การ
เรยีนรูม้คีวามหมายมากยิง่ขึน้ 
  นอกจากนี้ วเิศษ ชณิวงศ ์(2544 : 33) ไดก้ล่าวว่า ควรมกีารประเมนิแบบองิการปฏบิตั ิ
(Performance- base) และการประเมนิแบบองิสงัเกต (Observation-base) ซึง่จะช่วยใหค้รแูละ
ผู้เรยีนสามารถบูรณาการการเรยีนการสอนกบัการประเมนิผลเข้าด้วยกนั เพื่อปรบัปรุงและ
พฒันาการจดักจิกรรมใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ และการสอนกบัการประเมนิจะไม่แยกจากกนั จงึท าให้
การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสัมพนัธ์กับชีวิตจรงิมากที่สุด การประเมนิตามสภาพจริง
นบัเป็นทางเลอืกใหมท่ีจ่ะช่วยใหส้ามารถประเมนิผลผูเ้รยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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       สุชานาถ ยอดอนิทรพ์รหม (2544 : 58-60) กล่าวว่า การประเมนิตามสภาพจรงิ 
(Authentic Assessment) เป็นการประเมนิการปฏบิตัวิธิหีนึ่งใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย
เพื่อการตรวจสอบความสามารถของผูเ้รยีน โดยการใหผู้เ้รยีนปฏบิตัภิาระงานที่เหมอืนปฏบิตัิ
ภาระงานในชวีิตจรงิ ๆ การประเมนิตามสภาพจรงิประกอบด้วยการประเมนิการปฏิบตัิใน
สภาพจรงิ เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ การประเมนิตนเองและการน าเสนอผลงาน ดงันี้ 
  1. การปฏบิตัใินสภาพจรงิ 
   การประเมนิตามสภาพจรงิ ออกแบบขึน้เพื่อประเมนิการปฏบิตัิในสภาพจรงิ 
เช่น เมื่อเรยีนเรื่องการเขยีน ผู้เรยีนก็ต้องเขยีนให้ผู้อ่านจรงิเป็นผู้อ่าน ไม่ใช่ทดสอบด้วยการ
สะกดค าหรอืตอบค าถามเกี่ยวกบัหลกัการเขยีน งานที่ครูก าหนดให้ท าต้องสมัพนัธ์กบัความ
เป็นจรงิในชวีติ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใชส้ตปัิญญาการคดิวเิคราะห ์ทัง้ยัง้ต้องค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถในการเรยีนรู ้ความถนดัและความสนใจของผูเ้รยีนดว้ย 
  2. เกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิ (Criteria) 
   ต้องเป็นเกณฑ์ประเมิน “แก่นแท้” ของการปฏิบัติ มากกว่าเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีส่รา้งขึน้จากผูใ้ดผูห้นึ่งโดยเฉพาะ เป็นเกณฑท์ีเ่ปิดเผย รบัรูก้นัอยู่ในโลกของความ
เป็นจรงิ ไม่ใช่เกณฑท์ี่เป็นความลบัปกปิด อย่างที่การประเมนิแบบดัง้เดมิใช้อยู่ การเปิดเผย
เกณฑจ์ะช่วยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนรูว้่าจะส่งเสรมิซึง่กนัและกนัอย่างไร เนื่องจากเกณฑเ์ป็นเรื่อง
ทีน่ ามาจากการปฏบิตัเิกณฑจ์งึเป็นขอ้ชีแ้นะส าหรบัการเรยีนการสอนและการประเมนิทีส่ะทอ้น
ให้เห็นเป้าหมายและกระบวนการศึกษาอย่างแจ่มชดั ครูจงึอยู่ในบทบาทของผู้ ฝึก (Coach) 
ผูเ้รยีนอยูใ่นบทบาทของผูป้ฏบิตั ิ(Performer) พรอ้ม ๆ กบัเป็นผูป้ระเมนิตนเอง 
  3. การประเมนิตนเอง (Self Assessment)  
   การประเมนิตามสภาพจรงิมจีดุประสงค ์ดงันี้ 
   3.1 เพื่อช่วยให้ผู้เรยีนพฒันาความสามารถในการประเมนิงานของตน โดย
เทยีบกบัมาตรฐานทัว่ไปของสาธารณชน 
   3.2  เพื่อปรบัปรงุ พฒันา ขยบัขยาย หรอืเปลีย่นทศิทางในการด าเนินงาน 
   3.3  เพื่อรเิริม่ในการวดัความกา้วหน้าของตนเองในแบบต่าง ๆ  
  4. การน าเสนอผลงาน 
   การประเมนิตามสภาพจรงิคาดหวงัให้ผูเ้รยีนเสนอผลงานต่อสาธารณชน และ
เป็นการเสนองานด้วยปากเปล่า (Oral Presentation) ซึ่งกว่าผู้เรยีนจะได้ผลงานนัน้ ๆ มา 
ผูเ้รยีนตอ้งใชท้กัษะกระบวนการมากมาย ตอ้งวเิคราะหปั์ญหา คน้หาทางเลอืกในการแก้ปัญหา 
และด าเนินการแก้ปัญหา กิจกรรมเหล่านัน้จะท าให้ผู้เรยีนรู้คุณค่าของการท างาน เป็นการ
เรยีนรูท้ีห่ย ัง่รากลกึและน าไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
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บทท่ี 3 
รปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็นท าเป็นและเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 
สง่เสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม 
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู ้  
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่าง 
    ระหว่างบุคคล 
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 
สง่เสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสขุ 
จดับรรยากาศ สือ่การเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
จดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชน 
    เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน 

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่จดัขึ้นตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรยีน โดยเชื่อมโยงสาระ
ความรูต้่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธ์กนั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ใหผู้เ้รยีนใชท้กัษะต่าง ๆ ใน
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ กระตุน้ใหผู้เ้รยีนใฝ่เรยีนรู ้ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนใชค้วามถนัด ประสบการณ์ 
ความสามารถ และทกัษะอย่างหลากหลาย สามารถน าความรู้ ทกัษะและเจตคตทิี่ได้รบัจากการ
เรยีนรูไ้ปสรา้งงาน แกปั้ญหา และใชใ้นชวีติประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 

มโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

การสนับสนุนการท างานของคร ู

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 

การพฒันาคร ู

เจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 

ความพึงพอใจในงาน 

เจตคติต่ออาชีพคร ู

ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน 
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 ด้านการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั 
      ให้คิดเป็น ท าเป็น  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

 1.1 ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และคน้หาค าตอบอยา่งอสิระ 
 1.2 จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 1.3 จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
 1.4 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

 ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม 

 2.1 พฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิัยในตนเองแก่ผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู้ 
 2.2 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงออกในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรู้ 

     ซึง่กนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม 
 2.3 จดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
 

 ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้  
 3.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู้ 
 3.2 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
 3.3 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหารว่มกนั 
 
 

3.4 ก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากคดิ อยากทดลอง และ 
คน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

 

 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด 
      ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 4.2 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีน 
 4.3 จดัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั ความตอ้งการและสภาพของผูเ้รยีน 

4.4 ศกึษาวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัการเรยีนรู้ 
     ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน 

  4.5 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการเรยีนรู ้
4.6 ออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความตอ้งการ 

พฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 
ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
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 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมลู 
      ในการพฒันาผูเ้รียน 

 5.1 ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 
 5.2 ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม 
 5.3 น าผลการประเมนิผลมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนอยา่งต่อเนื่อง 
 5.4 วดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
 

 ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก มีการช่ืนชมส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 
      อย่างมีความสขุ   

 6.1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ และความสามารถทีห่ลากหลาย 
 6.2 จดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย 
 6.3 เสรมิแรงจงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ดว้ยการชมเชยหรอืใหร้างวลั 

6.4 ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรมการเรยีน หรอืการน าเสนอ 
     ผลงานของผูเ้รยีน 

6.5 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรู้ 
 

 ด้านการจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียน 
      เกิดการเรียนรู้ 
 7.1 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการคดิแกปั้ญหาอย่างมเีหตุผล 
 7.2 จดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
 7.3 ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทางการคดิอย่างม ี

     วจิารณญาณและคดิอย่างสรา้งสรรค์ 
7.4 ใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
     เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและเป็นกระบวนการ 

 

   ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการประสานความร่วมมือ 
        กบัผูป้กครองและบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน   

 8.1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรูจ้ากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
 8.2 จดักจิกรรมกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 
 8.3 น าภูมปัิญญาทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

8.4 ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
8.5 ใหชุ้มชน ครอบครวั และองคก์รต่าง ๆ มสีว่นรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
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 ด้านความร่วมมอืกบัองคก์รในชมุชน 
1.1 ชุมชนและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอืในการเป็นแหลง่เรยีนรูข้องครแูละผูเ้รยีน 
1.2 สถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 
1.3 ชุมชนและองคก์รตา่ง ๆ มสีว่นรว่มในการพฒันาสถานศกึษา 
1.4 สถานศกึษาเป็นแหลง่การเรยีนรูข้องชุมชน 
1.5 สถานศกึษามสีือ่การเรยีนรูส้ าหรบัใหบ้รกิารแก่ชุมชนอยา่งเพยีงพอ 
 ด้านการสนับสนุนให้ครไูด้รบัการพฒันาการเรียนรู้ 
2.1 สง่เสรมิใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
2.2 มกีารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนอยา่งชดัเจน 
2.3 สง่เสรมิใหค้รไูดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานสอนอยา่งเตม็ที่ 
2.4 มกีารพฒันาศกัยภาพของครใูนการจดัท าสือ่การเรยีนการสอน 
 ด้านความสามคัคีของหมู่คณะ 
3.1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนการท างาน โครงการ และกจิกรรมตา่ง ๆ 
3.2 การไดร้บัค าปรกึษาและรว่มกนัแกไ้ขปัญหาในการท างานจากเพือ่นรว่มงาน 
3.3 การไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพือ่นรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3.4 บุคลากรทุกคนในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนั 
3.5 เมือ่ท่านประสบปัญหาทัง้เรือ่งงานและเรือ่งสว่นตวั ท่านสามารถปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชาได ้
 ด้านข้อมลูข่าวสารและเอกสารทางวิชาการของสถานศึกษา 
4.1  การแจง้ขอ้มลูขา่วสาร นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าทีอ่ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและรวดเรว็ทนักบัเหตุการณ์ 
4.2 การจดัท าเอกสารหลกัสตูรเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอน 
4.3 วางแผนการน าหลกัสตูรไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 
4.4 มหีนงัสอื เอกสาร ต ารา คูม่อืปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาใหค้รไูดศ้กึษาอยา่งพอเพยีง 
 ด้านการสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยีการศึกษา 
5.1 เพือ่นรว่มงานใหค้วามเชือ่ถอืและไวว้างใจท่านในดา้นการปฏบิตังิานสอน 
5.2 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
5.3 สง่เสรมิใหค้รสูรา้งนวตักรรมและผลติสือ่เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน 
5.4 มรีะบบสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยัและรวดเรว็ 
5.5 การจดัหาและบรกิารสือ่เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 
5.6 มอีาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอ่การท างาน 
5.7 มคีอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเตอรเ์น็ตอยา่งเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การสบืคน้ขอ้มลู 

ปัจจยัการสนับสนุนการท างานของครู  การใหค้วามช่วยเหลอื ส่งเสรมิใหค้รูจดัการเรยีนการสอน
อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลดกีบัผูเ้รยีน โดยการสนับสนุนการท างานของครูในดา้นขอ้มูลข่าวสารและ
เอกสารทางวิชาการของสถานศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  การสนับสนุน
ทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา ความสามคัคขีองหมู่คณะและความร่วมมอืกบัองคก์รในชุมชน 
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 ด้านความสามารถในการให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
1.1 มคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชน 
1.2 มคีวามสามารถในการใหผู้ป้กครอง ชุมชน และภูมปัิญญาทอ้งถิน่มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
 ด้านความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 
2.1 สามารถจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้ 
2.2 สามารถจดัท าหน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิาทีร่บัผดิชอบได้ 
2.3 สามารถวเิคราะหห์ลกัสตูรเพือ่น าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได้ 
2.4 มคีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีร่บัผดิชอบ 
2.5 มคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ จดุมุง่หมาย และโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษา 
2.6 รูท้นัการเปลีย่นแปลงของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.7 สามารถสรา้งสือ่ของรายวชิาตามหลกัสตูรได้ 
2.8 สามารถปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ 
2.9 สามารถพฒันาหลกัสตูรรายวชิาเลอืกเพิม่เตมิได้ 
 ด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
3.1 ความสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนคดิเป็น 
3.2 สามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถหาความรูด้ว้ยตนเองได้ 
3.3 มคีวามรูว้ธิกีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
3.4 สามารถใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูไ้ดห้ลายรปูแบบ 
3.5 สามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคลก่อนท าการสอนได้ 
3.6 มคีวามรูเ้กีย่วกบัวธิกีารสอนแบบบูรณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
3.7 สามารถใชส้ือ่เทคโนโลยปีระกอบการจดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคแ์ละเนื้อหาวชิาทีส่อน 
3.8 สามารถสรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
3.9 มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทฤษฎกีารจดัการเรยีนการสอน 
3.10 มคีวามรูใ้นการพฒันานวตักรรมเพือ่การเรยีนรู้ 
3.11 มคีวามรูใ้นเนื้อหาสาระของรายวชิาทีส่อนอยา่งลกึซึง้ 
 ด้านความรู้ความสามารถในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
4.1 สามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนรูไ้ด้ 
4.2 สามารถน าผลการวจิยัไปพฒันาการเรยีนการสอนได ้
4.3 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีน 
 

ปัจจยัคุณลกัษณะด้านวิชาชีพ  ความรูค้วามสามารถของครูทีท่ าใหค้รูมพีฤตกิรรมการสอนแบบ
บูรณาการ ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ครูควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสูตร 
การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้และการใหชุ้มชนเขา้มามี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
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 ด้านการจดัท าโครงการส่งเสริม พฒันาบคุลากร 
1.1 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถในการจดัท าแผนการเรยีนรู้ 
1.2 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู้ 
1.3 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 
1.4 การใหค้รสูามารถปรบัปรุงเนื้อหารายวชิาในหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนได้ 
1.5 สง่เสรมิใหค้รสูามารถพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาได ้
1.6 สถานศกึษามโีครงการพฒันาความรูค้วามสามารถและเสรมิประสบการณ์แกค่รอูยา่งเป็นระบบและตอ่เนื่อง 
 ด้านส่งเสริมให้ครพูฒันาตนเองในด้านความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลยี 
2.1 การพฒันาความรู ้ความสามารถเพือ่การพฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2.2 การใหค้รพูฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน 
2.3 การใหค้รคูน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ เพือ่น ามาใชใ้นการพฒันาการศกึษา 
2.4 การเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพีเพือ่ใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 
2.5 การใหค้รเูพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาตนเองโดยการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยทางไกล 
2.6 การใหค้รศูกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการเรยีนสอนอยา่งตอ่เนื่อง 
 ด้านส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียนการสอน การสร้างนวตักรรม และการท าวิจยัในชัน้เรียน 
3.1 การใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
3.2 สง่เสรมิใหค้รนู านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3.3 การใหค้รศูกึษาคน้ควา้ ทดลอง ปรบัปรุงการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
3.4 สง่เสรมิใหค้รพูฒันานวตักรรมเพือ่การจดัการเรยีนรู้ 
3.5 สถานศกึษายกยอ่งและใหร้างวลัส าหรบัครทูีต่ ัง้ใจทุ่มเทและอุทศิเวลาเพือ่งานในวชิาชพี 
 ด้านการให้โอกาสครเูข้ารบัการประชมุ อบรม สมัมนา               
4.1 การเขา้รว่มการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการทีห่น่วยงานตา่งๆ จดัขึน้ 
4.2 สถานศกึษาไดจ้ดัอบรมสมัมนาภายในสถานศกึษาเพือ่พฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น 
4.3 การเขา้รว่มอบรมสมัมนาเกีย่วกบัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 
4.4 การเขา้รว่มประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา 
 ด้านการจดัสวสัดิการ เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคร ู
5.1 สถานศกึษาสรา้งเครอืขา่ยความรูก้บัหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกระบบ 
5.2 สถานศกึษาจดัมุมหนงัสอื หอ้งสมุด และแหลง่เรยีนรูใ้นสถานศกึษาเพือ่แลกเปลีย่นความรู ้ขา่วสารซึง่กนัและกนั 
5.3 สถานศกึษาน าครไูปศกึษาดงูานเพื่อเพิม่ความรู/้ประสบการณ์เกีย่วกบัวทิยาการ/เทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
5.4 สถานศกึษาจดัสรรเงนิสวสัดกิารเพือ่การพฒันาครู 

ปัจจยัการพฒันาคร ู การสง่เสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมคีวามสามารถในการจดักระบวนการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยการสง่เสรมิใหค้รมูกีารพฒันาตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก ่การใหโ้อกาส
ครเูขา้รบัการประชมุ อบรม สมัมนา การส่งเสรมิใหค้รพูฒันาตนเองในดา้นความรู ้ทกัษะ และเทคโนโลย ี
การส่งเสรมิการพฒันากระบวนการเรยีนการสอน การสรา้งนวตักรรม การท าวจิยัในชัน้เรยีน การจดัท า
โครงการสง่เสรมิพฒันาบุคลากร และการจดัสวสัดกิาร เครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการพฒันาครู 

22 



  331 

 
 
 
        
 ด้านความรู้ 
1.1 เชือ่วา่ผูเ้รยีนแตล่ะคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั 
1.2  การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลมผีลตอ่การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนเป็นอยา่งยิง่ 
1.3 วธิกีารสอนทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีนท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 
1.4 การประเมนิผลตามสภาพจรงิเป็นการประเมนิผลขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
1.5 การสอนแบบบูรณาการชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได้ 
1.6 การสอนแบบบูรณาการตอบสนองความสามารถในหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รยีน 
1.7 การประเมนิผลตามสภาพจรงิสามารถวดัผลไดต้รงตามความสามารถของผูเ้รยีนแตล่ะคน 
1.8 ครเูป็นเพยีงผูใ้หค้ าแนะน า ดแูล จดัหาสือ่และแหลง่การเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
1.9 การสอบขอ้เขยีนมคีวามเทีย่งตรงกว่าการประเมนิคุณภาพผลงานทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 
 ด้านพฤติกรรม 
2.1 ผูเ้ป็นครตูอ้งมคีุณธรรมในการประเมนิผลผูเ้รยีน 
2.2 ครตูอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ในการออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
2.3 ครเูป็นผูท้ีส่นใจหาความรูเ้กีย่วกบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ 
2.4 ผูเ้ป็นครตูอ้งประเมนิผลผูเ้รยีนอยา่งยุตธิรรม 
2.5 ครเูป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการพจิารณาความสามารถของผูเ้รยีนแตล่ะคน 
2.6 ผูเ้รยีนสามารถคดิ ท า และแสดงออกไดม้ากเมือ่ครจูดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
2.7 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้ส้อนไมเ่ป็นตวัของตวัเอง 
2.8 การสอนแบบบูรณาการเป็นวธิกีารทีท่ าไดย้าก 
2.9 ผูเ้ป็นครตูอ้งไมป่ระเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
2.10 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็ความส าคญัของเนื้อหาสาระหรอืวชิาการต่าง ๆ ตามที่ 
       ครตูอ้งการ 
 ด้านความรู้สึก 
3.1 รูส้กึสบายใจเมือ่สอนใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบและสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
3.2 รูส้กึอารมณ์ไมด่อียูเ่สมอเมื่อผูเ้รยีนแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกตา่งกนั 
3.3 การทีต่อ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเป็นเรือ่งทีน่่าเบื่อ 
3.4 รูส้กึตงึเครยีดเมือ่จะตอ้งสอนแบบบูรณาการ 
3.5 รูส้กึไมช่อบเมือ่ไดย้นิค าวา่ “การสอนแบบบูรณาการ” 
3.6 ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็แตกตา่งมากเกนิไปอาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้กนัได้ 
 

ปัจจยัเจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ  ความรูส้กึ ความเชื่อ ความคดิเหน็ของครูผูส้อนทีม่ี
ต่อการสอนแบบบูรณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ ซึง่ท าใหค้รพูรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการสอน
ใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนเอง ประกอบดว้ย เจตคตติ่อการสอนแบบบูรณาการในดา้นความรู ้
ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 
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 ด้านความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
1.1 ท่านมคีวามชืน่ชอบและภาคภูมใิจในผลของการปฏบิตังิานของตนเอง 
1.2 การปฏบิตังิานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
1.3 การปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบเป็นผลส าเรจ็อยา่งมคีุณภาพ 
1.4 การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรคในการท างานไดเ้ป็นอยา่งด ี
1.5 การปฏบิตังิานเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
1.6 การไดป้ฏบิตังิานทีม่รีะเบยีบแบบแผนแน่นอนและชดัเจน 
 ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
2.1 การไดป้ฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
2.2 การไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถ 
2.3 การมโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการปฏบิตังิาน 
2.4 การมโีอกาสในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 
2.5 ปรมิาณงานในความรบัผดิชอบมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งและความสามารถ 
 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
3.1 ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานยอมรบัความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานของท่าน 
3.2 ผลการปฏบิตังิานของท่านเป็นทีย่อมรบัของผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
3.3 ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานใหก้ารยอมรบัการเสนอความคดิเหน็ของท่าน 
3.4 การไดร้บัค ายกยอ่งชมเชยในผลส าเรจ็ของงานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
4.1 การไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชพี 
4.2 การมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะในการปฏบิตังิาน 
4.3 การมโีอกาสไดเ้ลือ่นต าแหน่งสงูขึน้ตามความรูค้วามสามารถในการท างาน 
 ด้านความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
5.1 การไดร้บัความรว่มมอืและสนบัสนุนการท างานจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
5.2 ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานใหค้ าปรกึษาและความชว่ยเหลอืเมือ่ท่านมปัีญหาในการท างาน 
5.3 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใสแ่ละดแูลในการปฏบิตังิานอยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 
5.4 การไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีแ่ละเพยีงพอตอ่การด ารงชพี 
5.5 การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนมคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใส 
5.6 การมโีอกาสเลือ่นเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ตามความสามารถในการท างาน 
5.7 การไดร้บัสวสัดกิารดา้นตา่ง ๆ จากสถานศกึษาอยา่งเหมาะสม 

ปัจจยัความพึงพอใจในงาน  ความรูส้กึโดยรวมของครทูีม่ตี่อการท างานในเชงิบวก เป็นความสุขที่
เกดิจากการท างานและการไดร้บัผลตอบแทนตามความต้องการ ทัง้ทางร่างกายและจติใจของคร ูจนท า
ใหเ้กดิเจตคตทิีด่ตี่อการท างาน ในดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการได้ร ับการยอมรับนับถือ และด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงาน 
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 ด้านพฤติกรรม 
1.1 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่ามารถสรา้งเสรมิความเจรญิใหแ้ก่สงัคม 
1.2 ผูท้ีป่ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นบุคคลทีร่กัการสอนและสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี
1.3 งานในหน้าทีค่รทู าใหข้า้พเจา้ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ที่ 
1.4 ในการปฏบิตังิานสอนขา้พเจา้ท าตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแตล่ะปีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
1.5 อาชพีครมูโีอกาสกา้วหน้าในการศกึษาตอ่มากกวา่อาชพีอื่น 
1.6 อาชพีครเูป็นอาชพีทีข่า้พเจา้จะไมส่นบัสนุนใหญ้าตพิีน้่องประกอบอาชพีนี้ 
1.7 อาชพีครเูป็นอาชพีทีค่นทัว่ไปดหูมิน่ดแูคลนวา่มรีายไดต้ ่า 
1.8 ผูป้ระกอบอาชพีครมูโีอกาสประกอบอาชพีเสรมิไดง้า่ย 
 ด้านความรู้ 
2.1 อาชพีครมูคีวามส าคญัตอ่การพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิ 
2.2 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรตสิงูในสงัคม 
2.3 อาชพีครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการเคารพยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไปในฐานะผูน้ าแหง่ปัญญา 
2.4 อาชพีครเูป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้างวชิาการอยูเ่สมอ 
2.5 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่งัคมใหก้ารยอมรบัมากกวา่อาชพีอื่น 
2.6 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื 
2.7 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดม้ัน่คง 
2.8 อาชพีครเูป็นอาชพีของคนทีเ่รยีนไมเ่ก่ง 
2.9 ผูป้ระกอบอาชพีครไูดร้บัเงนิเดอืนไมคุ่ม้คา่กบัการปฏบิตังิานสอน 
2.10 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอกบัการด ารงชวีติ 
 ด้านความรู้สึก 
3.1 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีวามเสยีสละอุทศิเวลาใหก้บังานสอน 
3.2 ขา้พเจา้รูส้กึเชือ่มัน่ รกัและศรทัธาในอาชพีครู 
3.3 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีุณธรรม จรรยาบรรณสงู 
3.4 ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นผูก้ระท าตนเป็นแบบอยา่งทีด่งีาม 
3.5 ขา้พเจา้รูส้กึวา่อาชพีครเูป็นอาชพีทีด่อ้ยกวา่อาชพีอื่น 
3.6 ผูป้ระกอบอาชพีครเูป็นบุคคลทีเ่ครง่เครยีดอยูเ่สมอ 
3.7 ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นผูก้ระท าตนเป็นแบบอยา่งทีด่งีาม 
 
 

ปัจจยัเจตคติต่ออาชีพคร ู ความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความเชื่อของครทูีม่ตี่อการประกอบอาชพีคร ู
ซึ่งแสดงออกได้ทัง้ในเชงิบวกทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความพงึพอใจ ความภูมใิจ รกัและศรทัธาใน
อาชพีคร ูและในเชงิลบทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความไมพ่อใจ ไมช่อบ ไมร่กัในอาชพีคร ูประกอบดว้ย 
เจตคตติ่ออาชพีครใูนดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม  
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บทท่ี 4 
การวางแผนการสอนแบบบรูณาการ 

 
 ในที่นี้จะน าเสนอขัน้ตอนการสอนบูรณาการแบบเชื่อมโยงขา้มวชิา ผู้เรยีนจะมบีทบาท
เป็นผู้วางแผนการเรยีนรูต้ามความถนัด ความสนใจของตนเองอย่างอสิระ และสรา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเอง มผีูส้อนร่วมคณะดว้ยหลายวชิา การทีผู่ส้อนหลายวชิาต้องร่วมกนัคดิวางแผนการสอน
ร่วมกนั การยอมรบัความคดิซึ่งกนัและกนั การที่จะให้คนบางคนมวีสิยัทศัน์ยอมรบัสิง่ใหม่ ๆ 
มองเหน็การณ์ไกลเหมอืนกนัยอ่มเป็นเรือ่งยาก ผูส้อนจ าตอ้งศกึษาแนวทางการวางแผนการจดั 
การเรยีนรูข้องตนเอง เพื่อพฒันาใหผู้้เรยีนเรยีนรู้วธิกีารศกึษาคน้ควา้ รกัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เป็นแนวทางในการพฒันาใหเ้ป็นคนใฝ่รูต้ลอดชวีติ  และพฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะ 3Rs & 7Cs  
ซึง่เป็นทกัษะส าคญัของเยาวชนในศตวรรษที ่21 ดงัที ่Bernie Trilling and Charles Fade 
(2009 : 175-177 อา้งถงึใน สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 16-17, 104) ไดก้ล่าวไว ้มดีงันี้  
3Rs  ประกอบดว้ย  

 R1 : Reading  (การอ่าน) 
 R2 : (W)Riting  (การเขยีน) 
 R3 : (A)Rithmetic (การค านวณ)    

7Cs  ประกอบดว้ย  
  C1 : Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
                   และทกัษะในการแกปั้ญหา) 
  C2 : Creativity and Innovation (ทกัษะการคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม) 
  C3 : Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะความรว่มมอื การท างาน 
  เป็นทมี และภาวะผูน้ า) 
  C4 : Cross-cultural Understanding (ทกัษะความเขา้ใจต่างวฒันธรรม  
                    ต่างกระบวนทศัน์) 
  C5 : Communication, Information and Media Literacy (ทกัษะการสื่อสาร ขอ้มลู 
                    สารสนเทศ และรูเ้ท่าทนัสื่อ) 

 C6 : Computing and Media Literacy (ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลย ี
          สารสนเทศ และการสื่อสาร) 
 C7 : Career and Learning Self-reliance (ทกัษะอาชพี และทกัษะการเรยีนรู)้  

รายละเอยีดการวางแผนการสอนแบบบูรณาการ (สุคนธ ์สนิธพานนท,์ 2558 : 104-117) ดงันี้ 
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1. ขัน้ตอนการวางแผนการสอนแบบบรูณาการ 
    ขัน้ท่ี 1 เลือกหาทีม Theme  
  คณะผู้สอนจะต้องมาร่วมกนัปรกึษาหารอื ก าหนดหวัขอ้ที่จะศกึษา (Theme) 
พจิารณาหวัขอ้ทีเ่ป็นปัญหา ควรศกึษาและหาแนวทางแกไ้ข สามารถบรูณาการไดห้ลายวชิา  

    ขัน้ท่ี 2 พฒันา Theme  
  คณะผูส้อนช่วยกนัคดิประเดน็ปัญหาและพจิารณาว่าแต่ละปัญหาเกี่ยวขอ้งกบั
วชิาใด ผูเ้รยีนจะสามารถศกึษาหาความรู ้และคน้ควา้ไดจ้ากทีไ่หน 
     ขัน้ท่ี 3 หาแหล่งข้อมลู  
  คณะผู้สอนจะต้องรวบรวมเอกสารประกอบการสอน หนังสือเรยีน เอกสาร
การศกึษาต่าง ๆ  แนวทางการศกึษาคน้ควา้หรอืเสนอแหล่งขอ้มลูทีอ่ื่น ๆ ใหผู้เ้รยีนคน้ควา้  

     ขัน้ท่ี 4 การสร้างกิจกรรมและวางแผนพฒันากิจกรรม 
  ผูส้อนทีเ่ป็นแกนน าต้องใหผู้้เรยีนก าหนดกจิกรรมว่าต้องการท ากจิกรรมอะไร 
มวีตัถุประสงค์อย่างไร กิจกรรมต้องหลากหลายตอบสนองความถนัดความสนใจและความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน   

     ขัน้ท่ี 5 การสร้างกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมตามแผน 
  มอบภาระงานให้ผู้เรยีนได้เข้ากลุ่ม เลอืกประธาน รองประธาน เลขานุการ 
ตามความเหมาะสม ปรกึษาหารอื วางแผนท ากจิกรรมตามความถนัด ความสนใจอย่างอสิระ 
ผูเ้รยีนวางแผนการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยมผีูส้อนเป็นทีป่รกึษา ให้ค าแนะน าชีแ้นะหรอื
สอนทักษะที่จ าเป็นให้ เช่น ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการใช้ภาษา ผู้สอนทุกคนร่วมให้
ค าปรกึษาเมือ่ผูเ้รยีนมปัีญหา ท าหน้าทีใ่นฐานะแหล่งความรูแ้ละวทิยาการ  

     ขัน้ท่ี 6 ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้รียน  
  ผู้สอนจะต้องติดตามและบันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ ให้ค า 
แนะน าเมื่อผู้เรยีนมปัีญหา เช่น การขาดทกัษะในการศึกษาค้นคว้า การขาดทกัษะในการ
ท างาน การขาดความรบัผดิชอบ หรอืไมรู่แ้หล่งศกึษาคน้ควา้  
 

     ขัน้ท่ี 7 ประเมินผลกิจกรรม  
  เมือ่ผูเ้รยีนศกึษาคน้ควา้แลว้เสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด จะต้องน าเสนอความรู้ใน
รูปรายงาน นิทรรศการ แสดงละครหรอืเสนอโครงงาน  ผู้สอนร่วมคณะจะเป็นผู้ประเมนิผล
กจิกรรมตามแบบประเมนิตามสภาพจรงิ ประเมนิความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ 
ความรูท้ีผู่เ้รยีนคน้พบ ประเมนิกระบวนการกลุ่ม ประเมนิทกัษะทางสงัคม เมื่อน าเสนอความรู ้
จะประเมนิการใชภ้าษา บุคลกิภาพ และรปูแบบการน าเสนอ นอกจากนี้ผูส้อนอาจแนะน าผูเ้รยีน
ให้รูจ้กัประเมนิตนเอง ประเมนิผลงานของเพื่อน และยอมรบัค าตชิม ผู้สอนควรให้ผู้ปกครองมี
ส่วนรว่มในการประเมนิดว้ย เพื่อเป็นความภมูใิจในผลการศกึษาคน้ควา้ของบุตรหลาน 

27 



  336 

     ขัน้ท่ี 8 การแลกเปล่ียนข้อมลูกิจกรรม 
  ขณะทีผู่เ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ นัน้ ผูเ้รยีนกลุ่มอื่นจะ
เป็นผูช้มผูฟั้ง จะเรยีนรูก้ารท างานของกลุ่มอื่น ๆ ดว้ย เป็นการแลกเปลีย่นขอ้มลูกจิกรรมซึง่กนั
และกนั ส าหรบักลุ่มที่มผีลงานดเีด่น ผู้เรยีนแต่ละคนในกลุ่มจะเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน
ของตนเองเพื่อเป็นความภมูใิจส่วนตวั   
 

2. ข ัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
     ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
      1) ผูส้อนทีเ่ป็นแกนน าเสนอภาพขา่ว  หรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาใหผู้เ้รยีนคดิ
วเิคราะห ์เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและความจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหา      
      2) ใหผู้เ้รยีนวเิคราะหผ์ลดผีลเสยีของการกระท านัน้  

     ขัน้กิจกรรม 
      1) ใหผู้เ้รยีนระดมพลงัสมองช่วยกนัคดิวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา  และหาแนวทาง แก้ไข 
หรอืหาวธิศีกึษาหาความรู ้โดยวธิกีารเขยีนแผนทีค่วามคดิ 
      2) ใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามถนดั  มคีวามสนใจร่วมกนัเขา้กลุ่ม  แต่ละกลุ่มเลอืกประธาน 
รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการอื่น ๆ  ผูเ้รยีนศกึษาสภาพปัญหา  ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
และวางแผนการท างานท ากจิกรรมรว่มกนั 
      3) ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงงานการศกึษาคน้ควา้  ใหผู้ส้อนทีเ่ป็นแกนน าพจิารณา 
และอนุมตัโิครงงาน 
      4) ผู้สอนแนะน าแหล่งศึกษาและวทิยาการเพิม่เตมิ  (จากกลุ่มวชิาที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะ 
ผูส้อนวางแผนการท างานรว่มกนัไวแ้ลว้)  ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน  และระยะเวลาน าเสนอโครงงาน 
      5) ผู้เรยีนศกึษาค้นคว้าและปฏบิตังิานตามแผน ผู้สอนตดิตามดูแล ให้ค าแนะน า 
และประเมนิกระบวนการท างาน กระบวนการศกึษาคน้ควา้ กระบวนการกลุ่ม ระหว่างด าเนินงาน 

     ขัน้สรปุ 
      1) ผูเ้รยีนสรปุผลการศกึษาคน้ควา้ และเตรยีมเสนอผลงานตามเวลาทีก่ าหนด รปูแบบ 
การน าเสนอโดยการทดลอง การสาธิต การอภิปราย การจดันิทรรศการ  การแสดงละคร 
วพิธิทศันา บทบาทสมมต ิหรอืท ารายงานเป็นรปูเล่ม ผูส้อนใหค้ าแนะน าการน าเสนอในรปูแบบต่าง  ๆ 
      2) ผู้เรยีนเสนอผลงาน ผูส้อนช่วยสรุปหวัขอ้หรอืประเดน็ที่ผูเ้รยีนยงัไม่เขา้ใจหรอื 
ไมส่มบรูณ์ใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูเ้รยีนรบัฟังและแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั 
      3) การพฒันาผลงาน ผูส้อนประเมนิผลส าเรจ็ของงานตามแบบประเมนิตามสภาพจรงิ 
ช่วยสรุปความรูท้ี่ผู้เรยีนน าเสนอบางประเด็นที่ไม่สมบูรณ์หรอืไม่ชดัเจน เนื่องจากเวลาอนัจ ากดั 
แนะน าใหผู้เ้รยีนศกึษาเพิม่เตมิได ้และใหผู้เ้รยีนน าความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 
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3. การวิเคราะหค์วามสอดคล้องของทกัษะ 3Rs กบั 7Cs กบัการสอนแบบบรูณาการ 
     การบูรณาการทัง้ภายในกลุ่มสาระการเรยีนรูห้รอืระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ในการ 
ออกแบบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ของผู้สอนจะสามารถฝึกและพฒันาทกัษะของผู้เรยีนใน
ศตวรรษที ่21 โดยกระท าไดทุ้กขัน้ตอนของการจดักจิกรรม 
 

     ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
    ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรยีนด้วยภาพ ภาพข่าว หรอืสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วใช้การตัง้
ค าถามให้ผูเ้รยีนได้มทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการคดิแก้ปัญหา (C1 : Critical 
Thinking and Problem Solving)  
 

     ขัน้กิจกรรม 
     ในขัน้นี้ผูส้อนสามารถออกแบบกจิกรรมไดอ้ย่างกว้างขวาง เพื่อใหผู้เ้รยีนได้ศกึษา 
คน้ควา้ความรูท้ีเ่ป็นค าตอบทีผู่เ้รยีนสงสยัใคร่รูจ้ากประเดน็ค าถามของผูส้อนตัง้แต่ขัน้น าเขา้สู่
บทเรยีน ผูเ้รยีนจะไดร้ว่มมอืกนัท างานเป็นทมี รูจ้กัการท างานร่วมกนั และผลดักนัเป็นผูน้ าทมี 
(C3 : Collaboration, Teamwork and Leadership) รูจ้กัการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (C6 : Computing and Media Literacy) ในการสบืคน้ขอ้มลูความรู้
ผูเ้รยีนจะตอ้งมทีกัษะในการพูด ฟัง เขยีน อ่าน ผ่านเทคโนโลย ี(C5 : Communication, Information 
and Media Literacy) โดยใช้ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณก่อนตดัสนิใจเลอืกรบัขอ้มูล
ข่าวสาร และเมื่อมปัีญหากร็ูจ้กัแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง (C1 : Critical Thinking and Problem 
Solving) มกีารบูรณาการความรู้ขอ้มูลจากวชิาต่าง ๆ ทัง้ภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
ยอ่มท าใหผู้เ้รยีนไดม้องภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งไกล มคีวามเขา้ใจในความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  (C4 : Cross-cultural Understanding) อกีทัง้การหลอมรวม
ประสบการณ์ระหว่างวชิาย่อมเป็นทกัษะการเรยีนรูท้ี่ส าคญั และเป็นทกัษะพืน้ฐานของอาชพี
ของผูเ้รยีนในอนาคต (C7 : Career and Learning Self-reliance) เพื่อเป็นทกัษะในการด าเนินชวีติ 
อยู่ร่วมกนัในสงัคม และเมื่อผู้เรยีนได้รวบรวมขอ้มูลการเรยีนรู้ที่ตนสนใจแล้ว ก็มกีารเตรยีม
น าเสนอขอ้มลูต่อกลุ่มหรอืต่อชัน้เรยีน ซึง่อาจน าเสนอดว้ยรปูแบบที่หลากหลาย โดยใช้ทกัษะ
ดา้นการสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  (C2 : Creativity and Innovation) ตลอดเวลาทีท่ ากจิกรรม
กนันัน้ ผูเ้รยีนย่อมเกดิทกัษะส าคญั ทัง้การอ่าน (R1 : Reading) การเขยีน (R2 : (W)Riting)  
และการคดิค านวณ (R3 : (A)Rithmetic) 
 

      ขัน้สรปุ 
     ผู้เรยีนย่อมได้ทกัษะส าคญัและน ามาใช้ในการสรุปและน าเสนอผลงาน หลอมรวม
ทกัษะทีไ่ดร้บัทัง้ 3Rs และ 7Cs 
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4. ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
    โดยการสอนแบบบรูณาการ  

   4.1 ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
: กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ เร่ือง ภยัธรรมชาติ 

    จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1. บอกสาเหตุของภยัธรรมชาตชินิดต่าง ๆ และวธิป้ีองกนัภยัได้ 
    2. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทาง 
                 ธรรมชาตไิด ้
    3. วเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตไิด้ 
    4. ล าดบัเหตุการณ์การเกดิภยัธรรมชาตขิองไทยจากอดตีถงึปัจจบุนัได ้
    5. อธบิายการพึง่พาอาศยัภายในชุมชนดา้นเศรษฐกจิได้ 
    6. เสนอแนวทางการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดไีด ้เกีย่วกบัการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
                 ธรรมชาตไิด ้
    7. วเิคราะหค์ุณค่าของการปฏบิตัตินตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเกีย่วกบั 
                 เรือ่งการท าดไีด ้

    กิจกรรมการเรียนรู้ 
       ขัน้ที ่1 ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน 

1. ครนู าภาพเหตุการณ์ทีเ่กดิจากภยัธรรมชาตปิระเภทต่าง ๆ มาใหผู้เ้รยีนด ู 
เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ วาตภยั ไฟป่า แผ่นดนิถล่ม แผ่นดนิไหว สนึาม ิแล้วใหผู้เ้รยีนช่วยกนัตอบ 
ค าถามต่อไปนี้ 

   ภาพเหตุการณ์นัน้เกดิจากภยัธรรมชาตปิระเภทใด  มคีวามเสยีหาย 
     อยา่งไรบา้ง 

                                 สาเหตุส าคญัของภยัธรรมชาตดิงักล่าวเกดิจากอะไร 
  2. ครอูธบิายเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนเขา้ใจถงึความจ าเป็นในการระวงัภยัทีเ่กดิจาก
ธรรมชาต ิ  
       ขัน้ที ่2 ขัน้กจิกรรม 
  1. ผูเ้รยีนรวมกลุ่มกนัตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5-7 คน รว่มมอืกนัศกึษาคน้ควา้ ขอ้มลู
จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศ ตามหวัขอ้ทีก่ าหนด ดงันี้ 
      ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางกายภาพกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ
      ภมูลิกัษณ์ทีม่ต่ีอภูมสิงัคมของประเทศ  
  2. สมาชกิในแต่ละกลุ่มน าขอ้มลูทีไ่ดส้บืคน้ มาอภปิรายแลกเปลีย่นกนัแลว้ช่วยกนั 
สรปุประเดน็ความรูท้ีส่ าคญัลงในแผนผงัมโนทศัน์ 
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  3. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน  ครตูรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
เสนอแนะเพิม่เตมิ 
  4. ครใูหส้มาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัหาภาพเหตุการณ์ภยัธรรมชาต ิทีพ่บเสมอ 
ในสงัคมไทย มาอภปิรายรว่มกนัในหวัขอ้ต่อไปนี้ 
     ชื่อภยัธรรมชาต ิ
     ล าดบัเหตุการณ์ทีเ่คยเกดิภยัธรรมชาตดิงักล่าวในประเทศไทยในอดตี
จนถงึปัจจบุนั 
     ผลกระทบจากภยัธรรมชาตทิีม่ต่ีอประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
     การมนี ้าใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม และการพึง่พา 
อาศยักนั 
     แนวทางป้องกนัและแก้ไขเมือ่เกดิภยัธรรมชาต ิ
  5. ตวัแทนกลุ่มรว่มกนัสรปุประเดน็การอภปิรายน าเสนอผลงานตามหวัขอ้ทีก่ าหนด 
สมาชกิกลุ่มผูฟั้งรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ครตูรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

        ขัน้ที ่3 ขัน้สรุป 
  สมาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุป เรื่อง ภยัพบิตัธิรรมชาต ิ เป็นแผนผงัมโนทศัน์
ส่งครผููส้อนตามก าหนดเวลา ครคูดัเลอืกผลงานทีม่คีุณภาพตามเกณฑ ์ตดิป้ายนิเทศ 

----------------------------------------------------------------- 
 

   4.2 ตวัอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
: เร่ือง พลเมืองดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ เป็นแกน 
    จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1. วเิคราะหก์ารกระท าของการเป็นพลเมอืงดไีด้ 
    2. วเิคราะหผ์ลของการกระท าของพลเมอืงดไีด้ 
    3. ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยได้ 
    4. บรรยายขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะการปฏบิตัตินตามสทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีไ่ด้ 
    5. บอกค าศพัท ์และแต่งประโยคสัน้ ๆ เกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีไ่ด้ 
    6. เขยีนแผนภูมแิท่งและแผนภมูวิงกลมเปรยีบเทยีบจ านวนคนในการใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได้ 
    7. วาดภาพประกอบค าบรรยายเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิหน้าทีแ่ละเสรภีาพไดถู้กตอ้ง 
                 เหมาะสม 
    8. แต่งเพลงทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
    9. วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีด่แีละปฏบิตัไิด้ 
  10. เสนอแนวทางการประกอบอาชพีสุจรติตามหน้าทีข่องพลเมอืงดไีด้ 
  11. มสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

31 



  340 

   กิจกรรมการเรียนรู้   
   

สงัคมศึกษา 

      ขัน้ท่ี 1 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครเูสนอขา่ว/ภาพขา่ว/คลปิวดีโิอ จากสื่อต่าง ๆ เกีย่วกบัการกระทีแ่สดงถงึ 

การใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าที ่เช่น  
   การชุมนุมบรเิวณสนามหน้าศาลากลางจงัหวดั เรยีกรอ้งใหข้ึน้ราคาผลผลติ  

ทางการเกษตร 
                                 แมค่า้ พ่อคา้ วางสนิคา้ และขายของบนทางเทา้ 

   นกัเรยีนกลุ่มหนึ่งเรยีกรอ้งสทิธใินการไวท้รงผมยาว 
   ประชาชนและนกัเรยีนร่วมกนัเดนิขบวนไปตามถนนเชญิชวนใหผู้ท้ีม่สีทิธิ 

เลอืกตัง้ไปใชส้ทิธขิองตน 
  2. ผูเ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหก์ารกระท าดงักล่าวในประเดน็ต่อไปนี้ 

   การกระท าใดเหมาะสม อธบิายเหตุผล 
   การกระท าใดไมเ่หมาะสม อธบิายเหตุผล 
   การกระท าดงักล่าวมผีลดอียา่งไร มผีลเสยีอยา่งไร อธบิายเหตุผล 

  3. ครอูธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจว่าการกระท าดงักล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการปฏบิตัติน 
ตามสทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย ซึง่ทุกคนจะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง  

      ขัน้ท่ี 2 ขัน้กิจกรรม 
1. ครใูหผู้เ้รยีนรวมกลุ่มตามความสมคัรใจ กลุ่มละ 5-7 คน รว่มกนัแสวงหา 

ความรูเ้กี่ยวกบัพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย ในหวัขอ้ต่อไปนี้  
   การใชส้ทิธแิละหน้าที ่
   การใชเ้สรภีาพอยา่งรบัผดิชอบ 
   การมสี่วนรว่มในกจิกรรมการเลอืกตัง้ 
2. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายผลงานทีแ่สวงหาความรูม้าในประเดน็ 

ส าคญั แลว้หลอมรวมกนัสรุปเป็นผลงานของกลุ่มและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัสบืคน้ขอ้มลูบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีป่ฏบิตัตินเป็น 

พลเมอืงด ีเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละหน้าที ่การใชเ้สรภีาพ การมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเลอืกตัง้
น ามาวเิคราะหถ์งึผลของการกระท าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิแลว้เสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 

4. ครมูอบหมายใหผู้เ้รยีนรวมกลุ่มกนัท ากจิกรรมทีแ่สดงถงึการปฏบิตัตินตาม 
หน้าที่ของพลเมอืงด ีกลุ่มละ 1 กจิกรรม โดยน าความรูท้ี่ได้จากการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่น 
มาบรูณาการในการน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
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ภาษาไทย 

  1. ครทูบทวนความรูข้องผูเ้รยีนเกี่ยวกบัการแต่งประโยค และวธิกีารเขยีนความเรยีง 
และอธบิายความรูเ้พิม่เตมิ 
  2. ใหผู้้เรยีนเขยีนเรยีงความ/นิทาน/เรื่องสัน้/บทละคร เกี่ยวกบัเรื่อง สทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าที่ของชาวไทย โดยน าความรูจ้ากการเรยีนรูใ้นวชิาสงัคมศกึษา เรื่อง สทิธ ิเสรภีาพ 
และหน้าที ่มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐาน  
  3. ผูเ้รยีนน าเสนอผลงาน ครตูรวจสอบความถูกต้องและคดัเลอืกผลงานที่มคีุณภาพดี
ตามเกณฑ ์น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
  4. ผูเ้รยีนรว่มกนัเขยีนบนัทกึ/รายงานผลของการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีและ
วเิคราะหผ์ลของการปฏบิตั ิ ซึง่เป็นผลงานทีค่รสูงัคมศกึษามอบหมาย  ผ่านการตรวจและรบั
ขอ้เสนอแนะจากครภูาษาไทย 
 

ภาษาต่างประเทศ 

  1. ครนู าภาพการปฏบิตัตินของชาวไทยตามสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ มาให้
ผูเ้รยีนด ูแลว้ช่วยกนับรรยายเป็นประโยค  Example :           

   All Thai should aware to save the environment in nowadays. 
  2. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัอ่านบทความเกีย่วกบัหน้าทีข่องประชาชนชาวไทย 
โดยช่วยกนัหาค าศพัทส์ าคญั แลว้สรปุเนื้อเรือ่งในประเดน็ส าคญั  
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มช่วยกนัท าแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง Civic duty of Thai people 
แลว้ใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกตอ้ง 
  4. สมาชกิในกลุ่มช่วยกนัเขยีนค ามัน่สญัญาว่า “I will be a good citizen of 
the country” ส่งครผููส้อน ความยาว 5-8 บรรทดั 
  5. ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัสรุปวธิกีารแต่งประโยคบอกเล่าใหถู้กตอ้งตามหลกั การเขยีน 
 

คณิตศาสตร ์

  1. ครใูหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละหน้าทีข่องบุคคล
ในเรือ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม เช่น การเลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน การเลอืกตัง้ระดบัทอ้งถิน่ 
การเลอืกตัง้ระดบัประเทศ 
  2. ครอูธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเกีย่วกบัการหาอตัราส่วนและค่ารอ้ยละ 

3. ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัค านวณการใชส้ทิธริะหว่างชาย-หญงิ และรอ้ยละ 
ของผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
  4. ครมูอบหมายใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเขยีนแผนภูมแิท่ง หรอืแผนภูมิ
วงกลม เปรยีบเทยีบจ านวนผูใ้ชส้ทิธเิลอืกตัง้ทอ้งถิน่ทีผู่เ้รยีนมภีมูลิ าเนา ส่งครผูู้สอน 
  5. ครคูดัเลอืกผลงานทีม่คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด ตดิป้ายนิเทศ 
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ทศันศิลป์ (ศิลปะ) 
  1. ครนู าภาพวาดเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยในดา้น
ต่าง ๆ ทีส่มควรยกยอ่งมาใหผู้เ้รยีนรว่มกนัวเิคราะหล์กัษณะเด่นของภาพ ครตูรวจสอบความ
ถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีาร/หลกัการวาดภาพและระบายสี 
  2. ผูเ้รยีนแต่ละคนวาดภาพความประทบัใจในการกระท าของบุคคล หรอืกลุ่ม
บุคคลทีม่พีฤตกิรรมแสดงถงึการปฏบิตัตินตามสทิธแิละหน้าทีข่องชนชาวไทยส่งครผููส้อน 
  3. ครคูดัเลอืกผลงานของผูเ้รยีนทีม่คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่ าหนด  ใหน้ าเสนอ
หน้าชัน้เรยีนโดยบรรยายประกอบภาพ ต่อจากนัน้น าผลงานตดิป้ายนิเทศ 
 
 

ดนตรีและนาฏศิลป์ 

  1. ครใูหผู้เ้รยีนรอ้งเพลงเกีย่วกบัการใชส้ทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทย 
แลว้รว่มกนัวเิคราะหส์าระส าคญัของบทเพลง และขอ้คดิส าคญัทีไ่ดจ้ากบทเพลง 
  2. ครอูธบิายวธิกีาร/หลกัการแต่งเพลง  แลว้ใหส้มาชกิแต่ละกลุ่มลองฝึกการ
แต่งเพลงงา่ย ๆ ทีม่สีาระเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพ 
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มร่วมกนัน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนโดยมจีนิตลลีาประกอบเพลง 
สมาชกิผูช้มผลดักนัแสดงความชื่นชม ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและใหค้ าแนะน า 
 
 

สขุศึกษา 

  1. ครูให้ผูเ้รยีนดูภาพเดก็ไทยที่มรีูปร่างอ้วน ผอม และไดส้ดัส่วน แลว้ให้ผู้เรยีน 
ตอบค าถามต่อไปนี้ 
     ท าไมเดก็ในภาพนี้จงึมรีปูรา่งแตกต่างกนั อธบิายเหตุผล 
     บุคคลในภาพใดมรีปูร่างไดส้ดัส่วน อธบิายเหตุผล 
     ถา้ประชากรไทยมรีปูรา่งทีอ่ว้นมากหรอืผอมมากเกนิไป จะส่งผลอยา่งไร 
อธบิายเหตุผล 
  2. สมาชกิแต่ละคนตรวจสอบพฤตกิรรมการกนิอาหารของตนในแต่ละวนัว่ามี
คุณค่าทางอาหารตามหลกัโภชนาการหรอืไม ่ควรปรบัปรุงแก้ไขหรอืพฒันาตนอย่างไร ต่อจากนัน้ 
ผลดักนัเล่าพฤตกิรรมการกนิอาหารของตนใหเ้พื่อนฟัง 
  3. สมาชกิแต่ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภค สมาชกิแต่ละคน 
น าไปปฏบิตัแิละบนัทกึผลการปฏบิตัสิ่งครตูามก าหนดเวลา 1-2 เดอืน ตามความเหมาะสม 
  4. ผูเ้รยีนทุกคนส่งแบบบนัทกึพฤตกิรรมการบรโิภคส่งครตูามก าหนดเวลา ครู
ตรวจสอบและตดิตามการปฏบิตัตินของผูเ้รยีนทุกคน 
  5. ผูเ้รยีนและครรูว่มกนัสรปุว่า บทบาทหน้าทีข่องคนไทยทีต่อ้งปฏบิตัตินตาม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค จดัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสทิธ ิหน้าที ่และเสรภีาพของประชาชนชาวไทย 
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การงานและอาชีพ 
  1. ครูมอบหมายให้ผู้เรยีนแต่ละคนไปสมัภาษณ์ผู้ประกอบอาชพีต่าง ๆ ที่มี
ความก้าวหน้าหรอืประสบความส าเรจ็ในอาชพีทีผู่้เรยีนสนใจมาคนละ 1 อาชพี โดยมปีระเดน็
ค าถามทีไ่ปสมัภาษณ์ ดงันี้  ท่านประกอบอาชพีอะไร  ท่านมแีนวทางการด าเนินงานอยา่งไร 
สิง่ทีท่่านมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีหรอืประสบความส าเรจ็ในอาชพีคอือะไร ท่านไดป้ฏบิตัติน
ตามสทิธ ิเสรภีาพ หน้าที ่เกีย่วกบัอาชพีของท่านอยา่งไร 
  2. สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัเล่าสาระส าคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใหเ้พื่อน 
สมาชกิในกลุ่มฟัง รว่มกนัสรปุเป็นประเดน็ส าคญั แลว้น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน 
  3. สมาชกิในกลุ่มร่วมกนัส ารวจการประกอบอาชพีส าคญัของชาวไทยตามความ 
สนใจมา 1 อาชพี ในประเด็นต่อไปนี้  ความส าคญัของอาชพี  วธิดี าเนินการประกอบอาชพี  
ผลของการประกอบอาชพี  แนวทางปรบัปรงุแกไ้ข 
  4. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีน ครตูรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม 
และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 
 

วิทยาศาสตร ์

  1. ครนู าขา่วเกีย่วกบัการเผาป่า ตดัไมท้ าลายป่า มาใหผู้เ้รยีนร่วมกนัวเิคราะห์
ผลกระทบทีเ่กดิจากการกระท าดงักล่าว 
  2. ครใูหผู้้เรยีนร่วมกนัสบืคน้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ในหวัขอ้ต่อไปนี้  ประเภททรพัยากรธรรมชาต ิ ความส าคญั  วธิกีารอนุรกัษ์ 
  3. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรยีนในรปูแบบทีห่ลากหลาย  แสดงถงึ
ความคดิสรา้งสรรค ์ 
  4. ครมูอบใหผู้เ้รยีนรว่มกนัท าโครงงานเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อมตามความสนใจ เป็นการแสดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดใีนดา้นการร่วมมอืกนั
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตวัอย่างโครงงาน เช่น โครงงานปลูกป่าและรกัษา
พนัธุไ์ม ้โครงการบ าบดัน ้าเสยี โครงงานปลกูตน้ไมใ้กลบ้า้น 
      ขัน้ท่ี 3 ขัน้สรปุ 
  ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปแนวทางส าคญัในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดี
ร่วมกนั และคดัเลอืกผลงานที่สอดคล้องกบัการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดเีกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าที ่
และเสรภีาพมาจดันิทรรศการ เนื่องในโอกาสวนัส าคญัของโรงเรยีน 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
 

ค าช้ีแจง  แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครู กศน. มจี านวน 35 ขอ้   
             ใหพ้จิารณาขอ้ความว่าท่านมพีฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัใินระดบัใด แลว้ท า 
             เครือ่งหมาย   ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 
ระดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตั ิ หมายถงึ 

5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัมิากทีสุ่ด 
     มรีะดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัมิาก 
     มรีะดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัปิานกลาง 
     มรีะดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัน้ิอย 
     มรีะดบัพฤตกิรรมการสอนทีป่ฏบิตัน้ิอยทีสุ่ด 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรมการสอน 

ทีป่ฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด 
               ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 
1 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการวางแผน 

การเรยีนรู ้
     

2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู้ 
 

     

3 ศกึษาวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลู 
ในการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพ 
ของผูเ้รยีนแต่ละคน 

     

4 จดัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด   
ความตอ้งการและสภาพของผูเ้รยีน 

     

5 ออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
ตามความตอ้งการ 

     

6 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ของผูเ้รยีน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรมการสอน 

ทีป่ฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 2  การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ 
               ความรู้ 
7 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กั 

คดิวเิคราะห ์และแกปั้ญหาร่วมกนั 
     

8 ก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้ อยากคดิ 
อยากทดลอง และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

     

9 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

     

10 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้

     

ด้านท่ี 3  การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั 
               ให้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
11 จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

ดว้ยตนเอง 
     

12 จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

     

13 ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และคน้หา
ค าตอบอยา่งอสิระ 

     

14 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 

     

ด้านท่ี 4 การส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม 
15 จดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 

ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
     

16 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงออก 
ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม 

     

17 พฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยั 
ในตนเองแก่ผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู ้ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรมการสอน 

ทีป่ฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 5  การ จดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียน 
               เกิดการเรียนรู้ 
18 จดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ 

ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
     

19 ใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็น
รปูธรรมและเป็นกระบวนการ 

     

20 ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

     

21 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
ไดพ้ฒันาการคดิแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล 

     

ด้านท่ี 6 การจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการประสานความร่วมมือ 
              กบัผูป้กครอง และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 
22 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู้

จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
     

23 จดักจิกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
จากสภาพจรงิทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

     

24 น าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

     

25 ใหชุ้มชน ครอบครวั และองคก์รต่าง ๆ มสี่วนรว่ม 
ในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

     

26 ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรมการสอน 

ทีป่ฏบิตั ิ
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 7  การส่งเสริมการปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 
                อย่างมีความสขุ 
27 จดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข

และมคีวามหมาย 
     

28 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ และ
ความสามารถทีห่ลากหลาย 

     

29 ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรม 
การเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

     

30 เสรมิแรงจงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
ดว้ยการชมเชยหรอืใหร้างวลั 

     

31 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบักระบวนการ
เรยีนรู ้

     

ด้านท่ี 8 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและน าผลการประเมินมาเป็นข้อมลู 
              ในการพฒันาผู้เรียน 
32 วดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอื 

ทีห่ลากหลาย 
     

33 ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ตามสภาพจรงิ 

     

34 ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีน
ขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม 

     

35 น าผลการประเมนิผลมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีน 
อยา่งต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู
 
ค าช้ีแจง  แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ูมจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิตามสภาพจรงิ  
            ตามความคดิเหน็ของท่านในแต่ละขอ้ว่า สถานศกึษาใหก้ารสนบัสนุนการท างานของ 
            ครใูนระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย   ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 
ระดบัการสนบัสนุนการท างาน หมายถงึ 

5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัการสนับสนุนการท างานของครมูากทีสุ่ด 
     มรีะดบัการสนับสนุนการท างานของครมูาก 
     มรีะดบัการสนับสนุนการท างานของครปูานกลาง 
     มรีะดบัการสนับสนุนการท างานของครนู้อย 
     มรีะดบัการสนับสนุนการท างานของครนู้อยทีสุ่ด 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัการสนบัสนุน 
การท างานของคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 1 ข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการของสถานศึกษา 
1 การแจง้ขอ้มลูข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบังานในหน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง ครบถว้นและรวดเรว็
ทนักบัเหตุการณ์ 

     

2 การจดัท าเอกสารหลกัสตูรเป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

     

3 วางแผนการน าหลกัสตูรไปใชใ้นการ 
จดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ 

     

4 มหีนงัสอื เอกสาร ต ารา คู่มอืปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการศกึษาใหค้รไูดศ้กึษาอยา่งพอเพยีง 
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ข้อ รายการ 
ระดบัการสนบัสนุน 
การท างานของคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 2 การสนับสนุนให้ครไูด้รบัการพฒันาการเรียนรู้ 
5 ส่งเสรมิใหค้รไูดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ 

ในการปฏบิตังิานสอนอยา่งเตม็ที่ 
     

6 มกีารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกบั
การปฏบิตังิานสอนอย่างชดัเจน 

     

7 ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
 

     

8 มกีารพฒันาศกัยภาพของครใูนการจดัท า 
สื่อการเรยีนการสอน 

     

ด้านท่ี 3 การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยีการศึกษา 
9 ส่งเสรมิใหค้รสูรา้งนวตักรรมและผลติสื่อเพื่อใช้ 

ในการเรยีนการสอน 
     

10 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชน้วตักรรม 
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

     

11 การจดัหาและบรกิารสื่อเทคโนโลยใีนการจดั 
การเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 

     

12 มรีะบบสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยัและรวดเรว็ 
 

     

13 มคีอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเทอรเ์น็ตอยา่งเหมาะสม
และเพยีงพอต่อการสบืคน้ขอ้มลู 

     

14 มอีาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
และเพยีงพอต่อการท างาน 

     

15 เพื่อนรว่มงานใหค้วามเชื่อถอืและไวว้างใจท่าน 
ในดา้นการปฏบิตังิานสอน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัการสนบัสนุน 
การท างานของคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 4 ความสามคัคีของหมู่คณะ 
16 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุน 

การท างาน โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ 
     

17 การไดร้บัค าปรกึษาและรว่มกนัแกไ้ขปัญหา 
ในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน 

     

18 เมือ่ท่านประสบปัญหาทัง้เรื่องงานและเรือ่งส่วนตวั 
ท่านสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาได้ 

     

19 บุคลากรทุกคนในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
ต่อกนั 

     

20 การไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 

     

ด้านท่ี 5 ความร่วมมือกบัองคก์รในชุมชน 
21 สถานศกึษาเป็นแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน 

 
     

22 สถานศกึษามสีื่อการเรยีนรูส้ าหรบัใหบ้รกิาร 
แก่ชุมชนอยา่งเพยีงพอ 

     

23 สถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 
 

     

24 ชุมชนและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอื 
ในการเป็นแหล่งเรยีนรูข้องครแูละผูเ้รยีน 

     

25 ชุมชนและองคก์รต่าง ๆ มสี่วนรว่มในการพฒันา
สถานศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู
 

ค าช้ีแจง  แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ูมจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิเจตคตขิองท่าน 
             ต่ออาชพีครวู่าอยู่ในระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 

ระดบัเจตคตต่ิออาชพีคร ู หมายถงึ 
5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัเจตคตต่ิออาชพีครมูากทีสุ่ด 
     มรีะดบัเจตคตต่ิออาชพีครมูาก 
     มรีะดบัเจตคตต่ิออาชพีครปูานกลาง 
     มรีะดบัเจตคตต่ิออาชพีครนู้อย 
     มรีะดบัเจตคตต่ิออาชพีครนู้อยทีสุ่ด 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัเจตคตต่ิออาชพีคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 1  ความรู้ 
1 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรตสิงูในสงัคม 

 

     

2 อาชพีครมูคีวามส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติ 
ใหเ้จรญิ 

     

3 อาชพีครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการเคารพยกยอ่ง 
จากบุคคลทัว่ไปในฐานะผูน้ าแห่งปัญญา 

     

4 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่งัคมใหก้ารยอมรบั 
มากกว่าอาชพีอื่น 

     

5 อาชพีครเูป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้างวชิาการอยูเ่สมอ 
 

     

6 อาชพีครเูป็นอาชพีของคนทีเ่รยีนไมเ่ก่ง 
 

     

7 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดม้ัน่คง 
 

     

8 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอ 
กบัการด ารงชวีติ 

     

9 ผูป้ระกอบอาชพีครไูดร้บัเงนิเดอืน 
ไมคุ่ม้ค่ากบัการปฏบิตังิานสอน 

     

10 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คงและยัง่ยนื 
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ข้อ รายการ 
ระดบัเจตคตต่ิออาชพีคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 2 ความรู้สึก 
11 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีวามเสยีสละ  

อุทศิเวลาใหก้บังานสอน 
     

12 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งอดทนและ 
เหน็ดเหนื่อยอย่างยิง่ 

     

13 ขา้พเจา้รูส้กึเชื่อมัน่ รกัและศรทัธาในอาชพีครู      
14 ขา้พเจา้รูส้กึว่าอาชพีครเูป็นอาชพีทีด่อ้ยกว่าอาชพีอื่น      
15 ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นผูก้ระท าตน 

เป็นแบบอยา่งทีด่งีาม 
     

16 ผูป้ระกอบอาชพีครเูป็นบุคคลทีเ่ครง่เครยีดอยูเ่สมอ      
17 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีุณธรรม จรรยาบรรณสงู      
ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 
18 อาชพีครเูป็นอาชพีทีข่า้พเจา้จะไมส่นบัสนุน 

ใหญ้าตพิีน้่องประกอบอาชพีนี้ 
     

19 อาชพีครเูป็นอาชพีทีค่นทัว่ไปดหูมิน่ดแูคลน 
ว่ามรีายไดต้ ่า 

     

20 ผูป้ระกอบอาชพีครมูโีอกาสประกอบอาชพีเสรมิ 
ไดง้า่ย 

     

21 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่ามารถสรา้งเสรมิความเจรญิ
ใหแ้ก่สงัคม 

     

22 งานในหน้าทีค่รทู าใหข้า้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ที่ 

     

23 อาชพีครมูโีอกาสกา้วหน้าในการศกึษาต่อ 
มากกว่าอาชพีอื่น 

     

24 ในการปฏบิตังิานสอนขา้พเจา้ท าตามทีไ่ด้ 
รบัมอบหมายในแต่ละปีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     

25 ผูท้ีป่ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นบุคคลทีร่กัการสอน 
และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 แบบวดัการพฒันาคร ู
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 แบบวดัการพฒันาคร ู
 
ค าช้ีแจง  แบบวดัการพฒันาคร ูมจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิตามสภาพจรงิทีเ่กดิขึน้ว่าอยู่ใน 
    ระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 

ระดบัการพฒันาคร ู หมายถงึ 
5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัการพฒันาครมูากทีสุ่ด 
     มรีะดบัการพฒันาครมูาก 
     มรีะดบัการพฒันาครปูานกลาง 
     มรีะดบัการพฒันาครนู้อย 
     มรีะดบัการพฒันาครนู้อยทีสุ่ด 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัการพฒันาคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 1 การให้โอกาสครเูข้ารบัการประชุม  อบรม  สมัมนา  
1 การเขา้รว่มการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการ 

ทีห่น่วยงานต่างๆจดัขึน้ 

     

2 การเขา้รว่มประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์
กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา 

     

3 การเขา้รว่มอบรมสมัมนาเกี่ยวกบั 
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

     

4 สถานศกึษาไดจ้ดัอบรมสมัมนาภายในสถานศกึษา
เพื่อพฒันาครใูหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น 

     

ด้านท่ี 2 ส่งเสริมให้ครพูฒันาตนเองในด้านความรู้ ทกัษะ  และเทคโนโลยี 
5 การใหค้รศูกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

กบัการพฒันาการเรยีนสอนอยา่งต่อเนื่อง 

     

6 การใหค้รคูน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยใีหม ่ๆ 
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการศกึษา 

     

7 การพฒันาความรู ้ความสามารถเพื่อการพฒันา 
การเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     

8 การเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพี 
เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 
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ข้อ รายการ 
ระดบัการพฒันาคร ู

5 4 3 2 1 
9 การใหค้รเูพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาตนเอง 

โดยการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยทางไกล 
     

10 การใหค้รพูฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

     

ด้านท่ี 3  ส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียนการสอน การสร้างนวตักรรม   
               และการท าวิจยัในชัน้เรียน 
11 การใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 

การเรยีนการสอน 
     

12 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันานวตักรรมเพื่อการจดัการเรยีนรู้ 
 

     

13 ส่งเสรมิใหค้รนู านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันา 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     

14 สถานศกึษายกยอ่งและใหร้างวลัส าหรบัครทูีต่ ัง้ใจ
ทุ่มเทและอุทศิเวลาเพื่องานในวชิาชพี 

     

15 การใหค้รศูกึษาคน้ควา้ ทดลอง ปรบัปรงุการสอน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     

ด้านท่ี 4 การจดัท าโครงการส่งเสริม  พฒันาบคุลากร 
 

16 สถานศกึษามโีครงการพฒันาความรูค้วามสามารถ
และเสรมิประสบการณ์แก่ครอูยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

     

17 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 
 

     

18 ส่งเสรมิใหค้รสูามารถพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาได้ 
 

     

19 การใหค้รสูามารถปรบัปรงุเนื้อหารายวชิาในหลกัสตูร
ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนได้ 

     

20 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการจดัท าแผนการเรยีนรู ้

     

21 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชแ้ผนการ
จดัการเรยีนรู ้
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ข้อ รายการ 
ระดบัการพฒันาคร ู

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 5 การจดัสวสัดิการ  เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคร ู
 

22 สถานศกึษาน าครไูปศกึษาดูงานเพื่อเพิม่ความรูแ้ละ
ประสบการณ์เกีย่วกบัวทิยาการและเทคโนโลยี
สมยัใหม ่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

     

23 สถานศกึษาจดัสรรเงนิสวสัดกิารเพื่อการพฒันาครู 
 

     

24 สถานศกึษาจดัมุมหนงัสอื หอ้งสมดุ และแหล่งเรยีนรู้
ในสถานศกึษาเพื่อแลกเปลีย่นความรู ้ข่าวสาร 
ซึง่กนัและกนั 

     

25 สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายความรูก้บัหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทัง้ในและนอกระบบ  
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ภาคผนวก ซ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
 

ค าช้ีแจง  แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  มจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิตามสภาพความ 
             เป็นจรงิว่า อยูใ่นระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 

ระดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี หมายถงึ 
5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีมากทีสุ่ด 
     มรีะดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีมาก 
     มรีะดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีปานกลาง 
     มรีะดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีน้อย 
     มรีะดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพีน้อยทีสุ่ด 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 
1 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัหลกัการจดุมุง่หมาย  

และโครงสรา้งของของหลกัสตูรสถานศกึษา 

     

2 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ 
กลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีร่บัผดิชอบ 

     

3 ท่านสามารถปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การพฒันาและภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

     

4 ท่านสามารถวเิคราะหห์ลกัสูตรเพื่อน าไปใช้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนได ้

     

5 ท่านสามารถจดัท าหน่วยการเรยีนรู ้
ในรายวชิาทีร่บัผดิชอบได ้

     

6 ท่านสามารถจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด้ 
 

     

7 ท่านรูท้นัการเปลีย่นแปลงของหลกัสตูรการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

     

8 ท่านสามารถพฒันาหลกัสตูรรายวชิาเลอืกเพิม่เตมิได้ 
 

     

9 ท่านสามารถสรา้งสื่อของรายวชิาตามหลกัสตูรได้ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
10 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎ ี

การจดัการเรยีนการสอน 

     

11 ท่านมคีวามรูใ้นเน้ือหาสาระของรายวชิาทีส่อน 
อยา่งลกึซึง้ 

     

12 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารสอนแบบบูรณาการ 
ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

     

13 ท่านสามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 
ก่อนท าการสอนได ้

     

14 ท่านสามารถใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูไ้ดห้ลายรปูแบบ 
 

     

15 ท่านสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน 
สามารถหาความรูด้ว้ยตนเองได ้

     

16 ท่านมคีวามสามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนคดิเป็น 

     

17 ท่านมคีวามรูใ้นการพฒันานวตักรรม 
เพื่อการเรยีนรู ้

     

18 ท่านสามารถใชส้ื่อเทคโนโลยปีระกอบการจดั 
การเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละ 
เนื้อหาวชิาทีส่อน 

     

19 ท่านมคีวามรูว้ธิกีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 
 

     

20 ท่านสามารถสรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 3 ความรู้ความสามารถในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
 

21 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีน  

 

     

22 ท่านสามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 
การเรยีนรูไ้ด้ 

     

23 ท่านสามารถน าผลการวจิยัไปพฒันา 
การเรยีนการสอนได ้

     

ด้านท่ี 4 ความสามารถในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

24 ท่านมคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี
กบัชุมชน 

     

25 ท่านมคีวามสามารถในการใหผู้ป้กครอง ชุมชน  
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 
 
ค าช้ีแจง  แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ  มจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิเจตคต ิ
             ของท่านต่อการสอนแบบบูรณาการว่าอยูใ่นระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใหต้รง 
             ตามช่อง ดงันี้   

 

ระดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ หมายถงึ 
5 
4 
3 
2 
1 

มรีะดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการมากทีสุ่ด 
มรีะดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการมาก 
มรีะดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการปานกลาง 
มรีะดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการน้อย 
มรีะดบัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการน้อยทีสุ่ด 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัเจตคตต่ิอการสอน 

แบบบรูณาการ 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ความรู้ 
 

1 การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลมผีลต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่  

     

2 เชื่อว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามสามารถ 
ในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั 

     

3 วธิกีารสอนทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน 
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 

     

4 การสอนแบบบูรณาการตอบสนองความสามารถ 
ในหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รยีน 

     

5 การสอนแบบบูรณาการช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ 
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได้ 

     

6 ครเูป็นเพยีงผูใ้หค้ าแนะน า ดแูล จดัหาสื่อและ 
แหล่งการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

     

7 การประเมนิผลตามสภาพจรงิสามารถวดัผล 
ไดต้รงตามความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

     

 



  369 

 
 

ข้อ 
รายการ 

ระดบัเจตคตต่ิอการสอน 
แบบบรูณาการ 

5 4 3 2 1 
8 การประเมนิผลตามสภาพจรงิเป็นการประเมนิผล

ขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
     

9 การสอบขอ้เขยีนมคีวามเทีย่งตรงกว่าการประเมนิ
คุณภาพผลงานทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 

     

ด้านท่ี 2 ความรู้สึก 
 

10 รูส้กึไมช่อบเมือ่ไดย้นิค าว่า “การสอนแบบบูรณาการ” 

 

     

11 รูส้กึตงึเครยีดเมือ่จะตอ้งสอนแบบบูรณาการ 
 

     

12 การทีต่อ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเป็นเรือ่งทีน่่าเบื่อ 
 

     

13 ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็แตกต่างมากเกนิไปอาจท าให้
เกดิความขดัแยง้กนัได้ 

     

14 รูส้กึอารมณ์ไม่ดอียูเ่สมอเมื่อผูเ้รยีน 
แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

     

15 รูส้กึสบายใจเมือ่สอนใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบ 
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

     

ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 
 

16 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้ส้อนไมเ่ป็นตวั 
ของตวัเอง 

     

17 การสอนแบบบูรณาการเป็นวธิกีารทีท่ าไดย้าก 
 

     

18 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็
ความส าคญัของเนื้อหาสาระหรอืวชิาการต่าง ๆ  
ตามทีค่รตูอ้งการ 

     

19 ผูเ้รยีนสามารถคดิ ท า และแสดงออกไดม้าก 
เมือ่ครจูดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

     

20 ผูเ้ป็นครตูอ้งประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างยตุธิรรม 
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ข้อ 
รายการ 

ระดบัเจตคตต่ิอการสอน 
แบบบรูณาการ 

5 4 3 2 1 
21 ผูเ้ป็นครตูอ้งไม่ประเมนิผลผูเ้รยีน 

ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
     

22 ผูเ้ป็นครตูอ้งมคีุณธรรมในการประเมนิผลผูเ้รยีน 
 

     

23 ครตูอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ในการออกแบบ 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

     

24 ครเูป็นผูท้ีส่นใจหาความรูเ้กี่ยวกบัการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

     

25 ครเูป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการพจิารณา
ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 
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ภาคผนวก ญ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน 
 
ค าช้ีแจง  แบบวดัความพงึพอใจในงาน มจี านวน 25 ขอ้ ใหท้่านประเมนิความพงึพอใจในงาน 
             ของท่านว่าอยูใ่นระดบัใด แลว้ท าเครือ่งหมาย  ใหต้รงตามช่อง ดงันี้   

 

ระดบัความพงึพอใจในงาน หมายถงึ 
5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัความพงึพอใจในงานมากทีสุ่ด 
     มรีะดบัความพงึพอใจในงานมาก 
     มรีะดบัความพงึพอใจในงานปานกลาง 
     มรีะดบัความพงึพอใจในงานน้อย 
     มรีะดบัความพงึพอใจในงานน้อยทีสุ่ด 

 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจในงาน 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 1 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 

1 การไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถ 
 

     

2 ปรมิาณงานในความรบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 
กบัต าแหน่งและความสามารถ 

     

3 การมโีอกาสในการตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บั
มอบหมายดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

     

4 การมโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ในการปฏบิตังิาน 

     

5 การไดป้ฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
อยา่งเตม็ความสามารถ 

     

ด้านท่ี 2 ความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
 

6 การไดป้ฏบิตังิานทีม่รีะเบยีบแบบแผนแน่นอน 
และชดัเจน 

     

7 การปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบเป็นผลส าเรจ็ 
อยา่งมคีุณภาพ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจในงาน 
5 4 3 2 1 

8 การปฏบิตังิานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
 

     

9 การปฏบิตังิานเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

     

10 ท่านมคีวามชื่นชอบและภาคภมูใิจ 
ในผลของการปฏบิตังิานของตนเอง 

     

 11 
 

การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรค 
ในการท างานไดเ้ป็นอย่างด ี

     

ด้านท่ี 3 ความก้าวหน้าในการท างาน 
 

12 การไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร 
ใหเ้ป็นมอือาชพี 

     

13 การมโีอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ 
ตามความรูค้วามสามารถในการท างาน 

     

14 การมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
ในการปฏบิตังิาน 

     

ด้านท่ี 4 การได้รบัการยอมรบันับถือ 
 

15 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานยอมรบัความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานของท่าน 

     

16 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหก้ารยอมรบั 
การเสนอความคดิเหน็ของท่าน 

     

17 ผลการปฏบิตังิานของท่านเป็นทีย่อมรบั 
ของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

     

18 การไดร้บัค ายกยอ่งชมเชยในผลส าเรจ็ของงาน 
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจในงาน 
5 4 3 2 1 

ด้านท่ี 5 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 

19 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหค้ าปรกึษาและ
ความช่วยเหลอืเมือ่ท่านมปัีญหาในการท างาน 

     

20 การไดร้บัความรว่มมอืและสนบัสนุนการท างาน 
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

     

21 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่และดูแลในการปฏบิตังิาน
อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 

     

22 การไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่ 
และเพยีงพอต่อการด ารงชพี 

     

23 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามเป็นธรรม 
และโปรง่ใส 

     

24 การมโีอกาสเลื่อนเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ 
ตามความสามารถในการท างาน 

     

25 การไดร้บัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ จากสถานศกึษา 
อยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 8 

แบบประเมินคณุภาพรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของ 
ครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 8 แบบประเมินคณุภาพรปูแบบพฤติกรรม 
การสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 
ชื่อผูป้ระเมนิ....................................................ต าแหน่ง.................................................... 
วุฒกิารศกึษา....................................................................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมายในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดยพจิารณาจากเกณฑ์ 
     โดยก าหนดระดบัคุณภาพการประเมนิเป็น 5 ระดบั คอื 

 
ระดบัความเหมาะสม หมายถงึ 

5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
     มรีะดบัความเหมาะสมมาก 
     มรีะดบัความเหมาะสมปานกลาง 
     มรีะดบัความเหมาะสมน้อย 
     มรีะดบัความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
ด้านความเหมาะสมของรปูแบบ 
1 รปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้

ในการปฏบิตังิานสอนแบบบรูณาการ 
     

2 รปูแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ทางดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

     

3 รปูแบบมคีวามเหมาะสมสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 
 

     

ด้านความเป็นไปได้ของรปูแบบ 
4 รปูแบบเป็นทีย่อมรบัได้ 

 

     

5 รปูแบบสามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิได้ 
 

     

6 ความเป็นไปไดท้ีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
จะน ารปูแบบน้ีไปใช้ 

     

ด้านความเป็นประโยชน์ของรปูแบบ 
7 รปูแบบมปีระโยชน์ต่อสถานศกึษา 

 

     

8 สถานศกึษามคีวามมัน่ใจในการพฒันาคุณภาพ 
การศกึษาเมือ่น ารปูแบบไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

     

9 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานตามรปูแบบ 
จะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 9 

แบบประเมินคณุภาพคู่มือประกอบรปูแบบพฤติกรรมการสอน 
แบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
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แบบสอบถามฉบบัท่ี 9 แบบประเมินคณุภาพคู่มือประกอบรปูแบบพฤติกรรม 
การสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
 
ชื่อผูป้ระเมนิ....................................................ต าแหน่ง.................................................... 
วุฒกิารศกึษา....................................................................................................................... 
หน่วยงาน........................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมายในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านโดยพจิารณาจากเกณฑ์ 
     โดยก าหนดระดบัคุณภาพการประเมนิเป็น 5 ระดบั คอื 

 
ระดบัความเหมาะสม หมายถงึ 

5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัความเหมาะสมมากทีสุ่ด 
     มรีะดบัความเหมาะสมมาก 
     มรีะดบัความเหมาะสมปานกลาง 
     มรีะดบัความเหมาะสมน้อย 
     มรีะดบัความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  380 

ข้อ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 
1 หลกัการและเหตุผลของคู่มอืประกอบรปูแบบ 

มคีวามชดัเจน 
     

2 วตัถุประสงคข์องคู่มอืประกอบรปูแบบ 
มคีวามชดัเจนเหมาะสม 

     

3 เนื้อหาทีน่ าเสนอในคู่มอืประกอบรปูแบบ 
มคีวามชดัเจน 

     

4 เนื้อหาทีน่ าเสนอในคู่มอืประกอบรปูแบบ 
มคีวามครอบคลุม 

     

5 การเรยีงล าดบัเนื้อหามคีวามเหมาะสม 
 

     

6 การจดัรปูแบบการพมิพม์คีวามเหมาะสม 
 

     

7 ภาษาทีใ่ชใ้นคู่มอืประกอบรปูแบบ 
มคีวามชดัเจนเหมาะสม 

     

8 คู่มอืประกอบรปูแบบมปีระโยชน์ 
 

     

9 คู่มอืประกอบรปูแบบอ่านเขา้ใจง่าย 
 

     

10 คู่มอืประกอบรปูแบบสามารถน าไปใช้ 
ในสถานการณ์จรงิได ้
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ภาคผนวก ฐ 
แบบสอบถามฉบบัท่ี 10  แบบวดัความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  382 

แบบสอบถามฉบบัท่ี 10 แบบวดัความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู

 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความอยา่งละเอยีด แลว้พจิารณาขอ้ความว่ามคีวามพงึพอใจในการ 
             เรยีนรูเ้พยีงใด แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องทีน่กัศกึษาเหน็ว่าตรงตามความ 
             พงึพอใจของนกัศกึษา ดงันี้   

 
ระดบัความพงึพอใจ หมายถงึ 

5 
4 
3 
2 
1 

     มรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
     มรีะดบัความพงึพอใจมาก 
     มรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง 
     มรีะดบัความพงึพอใจน้อย 
     มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 
 

ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 1 การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั 
              ให้คิดเป็น ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
1 ครใูหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็และคน้หาค าตอบ 

ไดอ้ยา่งอสิระ 
     

2 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

     

3 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ 
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

     

4 ครสูรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 2 การส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม 

5 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอดแทรกค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม และความมวีนิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

     

6 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในกลุ่ม 

     

7 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

     

ด้านท่ี 3 การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้   
8 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้
     

9 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

     

10 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิ 
วเิคราะห ์และแกปั้ญหารว่มกนั 

     

11 ครกู าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้
อยากคดิ อยากทดลอง และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

     

ด้านท่ี 4 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัด 
              ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล   
12 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม 

การเรยีนรู ้
     

13 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ของผูเ้รยีน 

     

14 ครจูดัเนื้อหาการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รยีน 

     

15 ครศูกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลู 
จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รยีนแต่ละคน 

     

16 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผน 
การเรยีนรู ้

     

17 ครอูอกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
ตามความตอ้งการ 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 5 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาเป็น 
               ข้อมลูในการพฒันาผูเ้รียน 

18 ครปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ      
19 ครวูดัและประเมนิผลพฤตกิรรมขณะท ากจิกรรม 

ของผูเ้รยีน 
     

20 ครนู าผลการประเมนิผลมาใชพ้ฒันาผูเ้รยีน 
อยา่งต่อเนื่อง 

     

21 ครวูดัและประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีาร 
และเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 

     

ด้านท่ี 6 การส่งเสริมปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก มีการช่ืนชม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ 
              อย่างมีความสขุ   
22 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ 

และความสามารถทีห่ลากหลาย 
     

23 ครจูดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข      
24 ครชูมเชยหรอืใหร้างวลัผูเ้รยีนเพื่อเสรมิแรงจงูใจ 

ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
     

25 ครใูหข้อ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรมการเรยีนรู้ 
หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

     

26 ครใูหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน      
ด้านท่ี 7 การจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียน 
              เกิดการเรียนรู้ 
27 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 

ไดพ้ฒันาการคดิแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล 
     

28 ครจูดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ 
ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

     

29 ครใูชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา 
ความคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

     

30 ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยจีดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 
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ข้อ รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านท่ี 8 การจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการประสาน ความร่วมมือ 
              กบัผูป้กครอง และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน 

31 ครใูหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู้ 
จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

     

32 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ 
ทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

     

33 ครนู าผูรู้ห้รอืภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใช้ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

     

34 ครใูหค้รอบครวั ชุมชน หรอืองคก์รต่าง ๆ  
มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
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ภาคผนวก ฑ 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
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ตารางท่ี  43  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก ฒ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 แบบวดัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  390 
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.920  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.219-0.664  
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ภาคผนวก ณ 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู
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ตารางท่ี  44  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัการสนบัสนุนการท างานของคร ู
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก ด 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.956  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.328-0.894  
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ภาคผนวก ต 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู
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ตารางท่ี  45  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั1.00 
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ภาคผนวก ถ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  
แบบสอบถามฉบบัท่ี 3 แบบวดัเจตคติต่ออาชีพคร ู
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.904  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.285-0.717  
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ภาคผนวก ท 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  
แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 แบบวดัการพฒันาคร ู
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ตารางท่ี  46  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัการพฒันาคร ู
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก ธ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 4 แบบวดัการพฒันาคร ู
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.965  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.400-0.892  
 



  404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก น 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
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ตารางท่ี  47  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี 
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก บ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 5 แบบวดัคณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.953  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.366-0.762  
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ภาคผนวก ป 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 
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ตารางท่ี  48  ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ 
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก ผ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 6 แบบวดัเจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.861  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.215-0.732  
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ภาคผนวก ฝ 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน 
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ตารางท่ี  49 ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบวดัความพงึพอใจในงาน 
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก พ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  
แบบสอบถามฉบบัท่ี 7 แบบวดัความพึงพอใจในงาน 
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.913  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.248-0.792  
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ภาคผนวก ฟ 
การวิเคราะหค่์าดชันีความเท่ียงตรง (IOC)  

แบบสอบถามฉบบัท่ี 10 แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู
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ตารางท่ี  50 ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา 
                 ต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของคร ู
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
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ตารางท่ี 50 (ต่อ) 
 

 
ข้อท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ  
รวม 

 
IOC คนท่ี 

1 
คนท่ี
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี
6 

คนท่ี
7 

26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 

 
 
ค่าดชันีความเทีย่งตรง (IOC) มคี่าเท่ากบั 1.00 
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ภาคผนวก ภ 
การวิเคราะหค่์าความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนก  
แบบสอบถามฉบบัท่ี 10 แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักศึกษาต่อพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู
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ค่าความเชื่อมัน่ มคี่าเท่ากบั 0.915  และค่าอ านาจจ าแนก มคี่าระหว่าง 0.210-0.887  
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ภาคผนวก ม 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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  427 
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ประวติัผูท้ าการศึกษา 
 

ชื่อ – สกุล       นางสาวพนิตตา  กจิจนศริ ิ

สถานทีท่ างาน       ส่วนฝึกอบรมและวจิยัทางการศกึษา สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก   
      ถนนหาดแมร่ าพงึ ต าบลตะพง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัระยอง 21000 

ประวตักิารศกึษา     1. ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
           โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยีงใหม่ 
        2. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ) 
           วชิาเอกจติวทิยาการใหค้ าปรกึษาและแนะแนว มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
        3. ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม) 
   สาขาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
        4. ประกาศนียบตัรภาษาจนีระดบัอุดมศกึษา  (普通高等学校毕业证书) 
            ณ Chinese Language and Culture College of Huaqiao  University,   
   Xiamen, Fujian, China 

ชื่อวทิยานิพนธ ์       การเปรยีบเทยีบค่าความเชื่อมัน่และความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของแบบวดั 
         เจตคตต่ิอวชิาคอมพวิเตอรท์ีม่สีดัส่วนจ านวนขอ้ค าถามทีเ่ป็นประโยคนิเสธต่างกนั 
         (มหาวทิยาลยัรามค าแหง : พ.ศ. 2543) 
ชื่อผลงานวจิยั       1. การส ารวจความคดิเหน็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษในการรบัถ่ายโอนงานการศกึษานอกระบบและ 
การศกึษาตามอธัยาศยั 
(กรมการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2545) 

      2. การศกึษาการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนในจงัหวดัทดลองแบบบรูณาการ  
เพื่อการพฒันา 
(กรมการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2546) 

      3. การศกึษาสภาพการจดัการศกึษานอกโรงเรยีนสายสามญัและ 
สายอาชพีในโรงเรยีนผูใ้หญ่ 
(ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2547) 

4. การศกึษาสภาวะการรูห้นงัสอืของประชากรวยัแรงงานในภาคตะวนัออก  
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2552) 

      5. การวจิยัและตดิตามผลการใชห้ลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ในภาคตะวนัออก 
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2554) 
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        6. การวจิยัและพฒันาศูนยฝึ์กอาชพีชุมชน กรณศีกึษา :  
กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา   
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2555) 

      7. รายงานการประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรหลกัสตูรการสรา้ง 
และพฒันาเครือ่งมอืวจิยั : การวเิคราะหผ์ลสู่การจดัการขอ้มลู 
ดว้ยโปรแกรมค านวณส าเรจ็รปู   
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2557) 

    8. รายงานการประเมนิโครงการพฒันาบุคลากรหลกัสตูรเทคนิคการวจิยั 
เพื่อประเมนิโครงการพฒันาสถานศกึษา  
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2558) 

    9. รายงานการวจิยัการจดัท าแผนการเรยีนรูร้ายบุคคลหลกัสตูรรายวชิา 
เลอืกเสรขีองสถานศกึษาในภาคตะวนัออก  
(สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2560) 

ชื่อผลงานทางวชิาการ 
        1. กศน.46 : ครึง่ปีและกา้วต่อไป 

(กรมการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2546) 
        2. รายงานผลการด าเนินงานส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน ประจ าปี 2546 

(กรมการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2546) 
        3. กศน.47 : ครึง่ปีและกา้วต่อไป 

(ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2547) 
        4. รายงานผลการด าเนินงานส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน ประจ าปี 2547  

(ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2547) 
        5. เหลยีวหลงัแลหน้า ครึง่ปี กศน.48 

(ส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน : พ.ศ. 2548) 
        6. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2548 ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน 
   กรงุเทพมหานคร 4 

(ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนกรงุเทพมหานคร 4 : พ.ศ. 2548) 
        7. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2551 สถาบนัพฒันาการศกึษานอกระบบ 
   และการศกึษาตามอธัยาศยักรงุเทพมหานคร 3 

(สถาบนั กศน.กรงุเทพมหานคร 3 : พ.ศ. 2551) 
        8. ชุดการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิทกัษะการอ่านส าหรบันกัศกึษา กศน.เรือ่ง “ยล...ระยอง” 
      (สถาบนั กศน.ภาคตะวนัออก : พ.ศ. 2559) 


