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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
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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 ์
 
 
 



  29 

      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
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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 
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    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 
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  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  
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  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 



  145 

     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 ้



  151 

    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   
 
 
 
 
 
 


