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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   
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   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 
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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 

 


