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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การพฒันารปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ก าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และขอ
เสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  

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

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

 
  

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

  คะแนนดบิ  
β แทน สมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานของตวัพยากรณ์ซึง่

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

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

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

   Y4  แทน การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรม 
ทีด่งีาม 

   Y5  แทน การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวก 
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

   Y6  แทน การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสาน 
ความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนั 
พฒันาผูเ้รยีน   

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

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

     2.1 ผลการวเิคราะหร์ะดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอน 
                            แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

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

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

ตารางท่ี 9 สรุปผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการสอน 
   แบบบรูณาการ จ าแนกตามประเดน็ส าคญัทีศ่กึษา 
 

1. ความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

 

การสอนแบบบูรณาการ เริม่เกดิขึน้ในสมยัของดวิอี้ (Dewey) 
มแีนวคดิว่า การศกึษาคอืชวีติ การจดัการเรยีนการสอนควรยดึ 
ผู้เรยีนเป็นส าคญัและต้องพฒันาผู้เรยีนในลกัษณะเบ็ดเสร็จ
สมบรูณ์ในตวั มใิช่เป็นการพฒันาเฉพาะเรื่องใดเรื่องเดยีว การจดั 
การสอนแบบบูรณาการ จงึเป็นกระบวนการรเิริม่สรา้งสรรค์ที่
ผู้สอนต้องผสมผสานเนื้อหาสาระรายวชิาและวธิสีอนที่ประสบ
ความส าเร็จจากที่ได้เรียนรู้ในอดีตเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนา
ผู้เร ียนโดยองค์รวม ดิวอี้เชื่อว่าคนเราสามารถเชื่ อมโยง
ความคดิรวบยอดของเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่มใีนหลกัสูตรได้
อย่างน้อย 2 วชิาขึ้นไป วธิกีารเชื่อมโยงนี้จะส่งผลให้ผู้เรยีน
สามารถน าเอาประสบการณ์ที่ได้ร ับจากการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรอืเรื่องที่จะเรยีนรูใ้หม่ต่อไปได้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนควรเน้นให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
จากการปฏบิตั ิเน้นการมสี่วนร่วมในกจิกรรม ผูส้อนเป็นเพยีง
ผูก้ระตุน้ ส่งเสรมิ และแนะน าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
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ตารางท่ี 9 (ต่อ)  
2. ทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 

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

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

 4. ทฤษฎพีหุปัญญาของ Gardner 
    (Theory of Multiple Intelligences)  

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

 

3. หลกัการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

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

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

พฤติกรรมการสอน เป็นการกระท าหรอืกิจกรรมที่ผู้สอน
แสดงออกในขณะปฏิบัติการสอนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้กับผู้เรยีน โดยมกีารใช้สื่ออุปกรณ์
การเรยีน การวดั และประเมนิผลเพื่อพฒันาให้ผู้เรยีนเกิด
การเรยีนรูไ้ปในทางทีพ่งึประสงค ์

5. ความหมายของการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

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

6. ความส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

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

สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553)    
นุสรา สกลนุกรกจิ (2558) 
 

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

8. ลกัษณะของการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

สริพิชัร ์เจษฎาวโิรจน์ (2553)    
 

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

9. รปูแบบวิธีสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

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

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

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

11. การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ผูแ้ต่ง  สรปุการสงัเคราะหเ์อกสาร 

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

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

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

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

Westbrook 
(ปี ค.ศ.1998) 

ศกึษาการบรูณาการหลกัสตูรแบบขา้มวชิา  
เนื้อหาวชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ-พชีคณิต 

Dickinson and Yong 
(ปี ค.ศ. 1998) 

ศกึษาการบรูณาการ สหวทิยาการ และการจดัการเรยีนการสอน 
แบบยดึสาระเป็นแกน ในระดบัประถมศกึษา 

Steinhauser 
(ปี ค.ศ. 2000) 

ศกึษาการบรูณาการขา้มกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์องักฤษ สงัคม และวทิยาศาสตร ์

พระจนัทร ์หมัน่บ ารงุ 
(ปี พ.ศ. 2550) 

ศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการดา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
ของสถานศกึษาขนาดเลก็ 

Donahue and Stuart 
(ปี ค.ศ. 2008) 

ศกึษาพฒันาการศกึษาครเูพือ่การบรูณาการศลิปะ 
ในการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 

จุฬารตัน์ ต่อหริญัพฤกษ์ 
(ปี พ.ศ. 2551) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร/์ความสามารถการคดิวเิคราะห ์ 
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบสบืเสาะหาความรู ้

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

ศกึษารปูแบบการพฒันาสมรรถภาพการสอนโดยการบรูณาการแบบ 
สอดแทรกส าหรบัครเูพือ่เสรมิสรา้งคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ศรสีมร ครยุานนท ์
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ หลกัสตูรการศกึษา 
นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ปิยะมาศ อาจหาญ 
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาฟิสกิส/์ความสามารถการคดิวเิคราะห ์ 
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบสบืเสาะหาความรู ้

ศารทลู อารวีรวทิยก์ลุ 
(ปี พ.ศ. 2554) 

ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร/์การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ  
โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการกบัแบบรว่มมอื 

Moriyama and et.al. 
(ปี ค.ศ. 2013) 

ศกึษาการพฒันาแบบบรูณาการเรยีนรูผ้า่น "แบบจ าลอง"  
ในวชิาคณิตศาสตร ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ธรีอ์งักรู ธนายตุกลู 
(ปี พ.ศ. 2557) 

ศกึษาความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีน 
ดว้ยกจิกรรมบรูณาการระหว่างทศันศลิป์กบัดนตร ีฮปิฮอป  

จารพีร ผลมลู 
(ปี พ.ศ. 2558) 

ศกึษาการพฒันาหน่วยการเรยีนรูบ้รูณาการแบบ STEM 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 : กรณีศกึษาชมุชนวงัตะกอ ชมุพร 

     จากงานวจิยัขา้งต้นพบว่า ลกัษณะงานวจิยัมคีวามหลากหลายทัง้รปูแบบและวธิกีาร ส่วนใหญ่ 
เป็นการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการในระบบโรงเรยีน มคีวามแตกต่างกนัไปตามบรบิท
ของสถานศกึษา หลกัสตูร กลุ่มสาระการเรยีนรู ้รายวชิา และกจิกรรมการเรยีนรูท้ีน่ ามาศกึษา 
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ตารางท่ี 10  แสดงมโนทศัน์ของพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการ 
 

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
แนวคิดทฤษฎี นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ  ตวัช้ีวดัพฤติกรรม 

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

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

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

1. การจดักจิกรรม 
   การเรยีนรูใ้ห้ 
   สอดคลอ้งกบั 
   ความสนใจและ 
   ความถนดัของ 
   ผูเ้รยีนโดย 
   ค านึงถงึ 
    ความแตกต่าง 

ระหว่างบุคคล  
2. การฝึกทกัษะ 

กระบวนการ 
คดิ การเผชญิ 
สถานการณ์ 
และการประยุกต์ 

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



  187 

ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
แนวคิดทฤษฎี นิยามเชิงทฤษฎี นิยามเชิงปฏิบติัการ ตวัช้ีวดัพฤติกรรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

แผนภมูทิี ่6 ผลการศกึษามโนทศัน์พฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 

แนวคิดทฤษฎี 

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

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

   2.1 ผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัพื้นฐาน 
                       ท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ  

ตารางท่ี 11 สรปุผลการสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
                ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ 
 

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

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

การสอนอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลดกีบัผู้เรยีน โดยการสนับสนุนการท างานของครูใน
ด้านข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการของสถานศึกษา การสนับสนุนให้ครูได้รบัการ
พฒันาการเรยีนรู ้ การสนับสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา ความสามคัคขีองหมู่คณะ 
และความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 10 เรือ่ง 
 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัการสนบัสนุนการท างานของคร ู5 ดา้น  ไดแ้ก่ 
   1) ดา้นขอ้มลูขา่วสารและเอกสารทางวชิาการของสถานศกึษา  
   2) ดา้นการสนบัสนุนใหค้รไูดร้บัการพฒันาการเรยีนรู ้ 
   3) ดา้นการสนบัสนุนทรพัยากรและเทคโนโลยกีารศกึษา  
   4) ดา้นความสามคัคขีองหมูค่ณะ  
   5) ดา้นความรว่มมอืกบัองคก์รในชุมชน   
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2.  เจตคติต่ออาชีพคร ู
 แนวคิดทฤษฎี 
  - แนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน ลว้น 

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

  1) ดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา (Cognitive Component)   
       เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการประกอบอาชพีคร ูรวมทัง้ความเชื่อทีม่ต่ีอผูป้ระกอบ

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

หรอืผูอ้ื่นประกอบอาชพีครู 
  3) ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
          เป็นความโน้มเอยีงหรอืความพรอ้มทีค่รจูะยดึมัน่ในการประกอบอาชพีใหส้อดคลอ้ง

กบัความรูส้กึของตน พรอ้มทีจ่ะสนบัสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืบุคคลอื่นทีจ่ะประกอบอาชพี หรอื
ในทางขดัขวาง ไมเ่หน็ดว้ยกบัการประกอบอาชพีคร ู 

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 เจตคติต่ออาชีพครู หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ความเชื่อของครูที่มีต่อการ

ประกอบอาชพีครูซึ่งแสดงออกได้ทัง้ในเชงิบวกที่เป็นการแสดงออกถงึความพงึพอใจ ความภูมใิจ 
รกัและศรทัธาในอาชพีคร ูและในเชงิลบทีเ่ป็นการแสดงออกถงึความไม่พอใจ ไม่ชอบ ไม่รกัใน
อาชพีคร ูประกอบดว้ยเจตคตต่ิออาชพีครใูนดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

 ตวัช้ีวดัพฤติกรรม ในการวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู3 ดา้น ไดแ้ก่  
   1) ดา้นความรู ้  
   2) ดา้นความรูส้กึ   
   3) ดา้นพฤตกิรรม   
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3.  การพฒันาคร ู
 แนวคิดทฤษฎี 

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

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

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

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 คุณลกัษณะด้านวชิาชพี  หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของครูที่ท าให้ครูมพีฤตกิรรม

การสอนแบบบูรณาการ ส่งผลใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ครคูวรมคีวามรู้
เกี่ยวกบัหลกัสูตร การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้
และการใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

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

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

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

  1) ดา้นความรูค้วามคดิหรอืสตปัิญญา (Cognitive Component)   
       เป็นการรบัรูข้องครเูกีย่วกบัการสอนแบบบูรณาการ รวมทัง้ความเชื่อทีม่ต่ีอการสอน

แบบบรูณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ  
  2) ดา้นความรูส้กึหรอือารมณ์ (Affective Component) 
          เป็นความรูส้กึของครใูนลกัษณะทีช่อบหรอืไมช่อบ พอใจหรอืไมพ่อใจต่อการสอน

แบบบรูณาการ 
  3) ดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Component) 
          เป็นความโน้มเอยีงซึง่ท าใหค้รพูรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

ความรูส้กึของตนเอง พรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิสนับสนุน ส่งเสรมิช่วยเหลอืผูเ้รยีน หรอืในทางขดัขวาง 
ไมเ่หน็ดว้ยกบัการสอนแบบบรูณาการ  

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนที่มต่ีอการสอนแบบบูรณาการทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ ซึ่งท าให้ครูพร้อมที่จะแสดง
พฤตกิรรมการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนเอง ประกอบดว้ย เจตคตต่ิอการสอนแบบ
บรูณาการในดา้นความรู ้ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤตกิรรม 

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 8 เรือ่ง 
 

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

6.  ความพึงพอใจในงาน 
 แนวคิดทฤษฎี 

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

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

 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ความรู้สกึโดยรวมของครูที่มต่ีอการท างานในเชงิบวก

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

 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 7 เรือ่ง 
 

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

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

ปัจจยัท่ี ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรม 
การสอนแบบบรูณาการ (n=361) 

  S.D. ระดบั ล าดบั 

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

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

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

              ของสถานศึกษา 
4.07 0.63 มาก 

 

1 การแจง้ขอ้มลูข่าวสาร นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบังานในหน้าทีอ่ย่างถูกตอ้ง  ครบถว้นและ
รวดเรว็ทนักบัเหตุการณ์ 

4.20 0.76 มาก 6 

2 การจดัท าเอกสารหลกัสตูรเป็นแนวทาง 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

4.07 0.76 มาก 15 

3 วางแผนการน าหลกัสตูรไปใชใ้นการจดั 
การเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

4.06 0.76 มาก 16 

4 มหีนงัสอื เอกสาร ต ารา คู่มอืปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการศกึษาใหค้รไูดศ้กึษาอยา่งพอเพยีง 

3.96 0.83 มาก 18 

 ด้านท่ี 2 การสนับสนุนให้ครไูด้รบัการพฒันา 
              การเรียนรู้ 

4.17 0.63 มาก 
 

5 ส่งเสรมิใหค้รไูดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ 
ในการปฏบิตังิานสอนอยา่งเตม็ที่ 

4.12 0.77 มาก 11 

6 มกีารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานสอนอยา่งชดัเจน 

4.17 0.73 มาก 7 

7 ส่งเสรมิใหค้รจูดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้ 
 

4.28 0.75 มาก 3 

8 มกีารพฒันาศกัยภาพของครใูนการจดัท าสื่อ 
การเรยีนการสอน 

4.12 0.78 มาก 12 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ)  
 

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

              การศึกษา 
3.86 0.71 มาก 

 

9 ส่งเสรมิใหค้รสูรา้งนวตักรรมและผลติสื่อเพื่อใช้ 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

3.94 0.85 มาก 19 

10 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยทีางการศกึษา 

3.97 0.85 มาก 17 

11 การจดัหาและบรกิารสื่อเทคโนโลย ี
ในการจดัการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ 

3.75 0.97 มาก 23 

12 มรีะบบสบืคน้ขอ้มลูทีท่นัสมยัและรวดเรว็ 
 

3.89 0.91 มาก 22 

13 มคีอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเทอรเ์น็ตอยา่ง
เหมาะสมและเพยีงพอต่อการสบืคน้ขอ้มลู 

3.66 1.07 มาก 25 

14 มอีาคาร หอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
และเพยีงพอต่อการท างาน 

3.72 1.01 มาก 24 

15 เพื่อนรว่มงานใหค้วามเชื่อถอืและไวว้างใจท่าน 
ในดา้นการปฏบิตังิานสอน 

4.10 0.71 มาก 13 

 ด้านท่ี 4 ความสามคัคีของหมู่คณะ 
 

4.12 0.61 มาก 
 

16 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุน 
การท างาน โครงการ และกจิกรรมต่าง ๆ 

4.26 0.74 มาก 4 

17 การไดร้บัค าปรกึษาและรว่มกนัแกไ้ขปัญหา 
ในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน 

4.16 0.77 มาก 9 

18 เมือ่ท่านประสบปัญหาทัง้เรื่องงานและเรือ่งส่วนตวั  
ท่านสามารถปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาได้ 

3.94 0.92 มาก 20 

19 บุคลากรทุกคนในสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ ์
ทีด่ต่ีอกนั 

4.10 0.88 มาก 14 

20 การไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 

4.14 0.69 มาก 10 
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ตารางท่ี 13  (ต่อ)  
 

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

 
4.19 0.59 มาก 

 

21 สถานศกึษาเป็นแหล่งการเรยีนรูข้องชุมชน 
 

4.16 0.73 มาก 8 

22 สถานศกึษามสีื่อการเรยีนรูส้ าหรบัใหบ้รกิาร 
แก่ชุมชนอยา่งเพยีงพอ 

3.93 0.84 มาก 21 

23 สถานศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชุมชน 
 

4.34 0.70 มาก 2 

24 ชุมชนและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ใหค้วามรว่มมอื 
ในการเป็นแหล่งเรยีนรูข้องครแูละผูเ้รยีน 

4.35 0.69 มาก 1 

25 ชุมชนและองคก์รต่าง ๆ มสี่วนรว่ม 
ในการพฒันาสถานศกึษา 

4.22 0.69 มาก 5 

รวม 5 ด้าน 4.06 0.53 มาก  

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

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

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

1 อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรตสิูงในสงัคม 4.66 0.52 มากทีสุ่ด 2 
2 อาชพีครมูคีวามส าคญัต่อการพฒันา

ประเทศชาตใิหเ้จรญิ 
4.71 1.47 มากทีสุ่ด 1 

3 อาชพีครเูป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการเคารพ 
ยกยอ่งจากบุคคลทัว่ไปในฐานะผูน้ าแห่งปัญญา 

4.58 0.58 มากทีสุ่ด 5 

4 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่งัคมใหก้ารยอมรบั
มากกว่าอาชพีอื่น 

4.39 0.67 มาก 10 

5 อาชพีครเูป็นผูท้ีแ่สวงหาความรูท้างวชิาการ 
อยูเ่สมอ 

4.52 0.59 มากทีสุ่ด 8 

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

กบัการด ารงชวีติ 
2.38 1.10 น้อย 23 

9 ผูป้ระกอบอาชพีครไูดร้บัเงนิเดอืนไมคุ่ม้ค่า 
กบัการปฏบิตังิานสอน 

2.42 1.12 น้อย 22 

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

11 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีวามเสยีสละ  
อุทศิเวลาใหก้บังานสอน 

4.65 0.56 มากทีสุ่ด 3 

12 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งอดทนและ 
เหน็ดเหนื่อยอย่างยิง่ 

1.39 0.61 น้อยทีสุ่ด 25 

13 ขา้พเจา้รูส้กึเชื่อมัน่  รกัและศรทัธาในอาชพีครู 4.61 0.64 มากทีสุ่ด 4 
14 ขา้พเจา้รูส้กึว่าอาชพีครเูป็นอาชพีทีด่อ้ยกว่า

อาชพีอื่น 
3.69 1.24 มาก 16 

15 ผูป้ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นผูก้ระท าตน 
เป็นแบบอย่างทีด่งีาม 

4.53 0.67 มากทีสุ่ด 7 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ)  
 

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

16 ผูป้ระกอบอาชพีครเูป็นบุคคลทีเ่ครง่เครยีด 
อยูเ่สมอ 

2.78 1.16 ปานกลาง 24 

17 อาชพีครเูป็นอาชพีทีต่อ้งมคีุณธรรม 
จรรยาบรรณสงู 

4.57 0.69 มากทีสุ่ด 6 

 ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 3.91 0.43 มาก  

18 อาชพีครเูป็นอาชพีทีข่า้พเจา้จะไมส่นบัสนุน 
ใหญ้าตพิีน้่องประกอบอาชพีนี้ 

3.55 1.26 มาก 17 

19 อาชพีครเูป็นอาชพีทีค่นทัว่ไปดหูมิน่ดแูคลนว่า 
มรีายไดต้ ่า 

3.46 1.19 ปานกลาง 19 

20 ผูป้ระกอบอาชพีครมูโีอกาสประกอบอาชพีเสรมิ
ไดง้า่ย 

3.01 1.10 ปานกลาง 21 

21 อาชพีครเูป็นอาชพีทีส่ามารถสรา้งเสรมิ 
ความเจรญิใหแ้ก่สงัคม 

4.47 0.64 มาก 9 

22 งานในหน้าทีค่รทู าใหข้า้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ที่ 

4.35 0.65 มาก 12 

23 อาชพีครมูโีอกาสกา้วหน้าในการศกึษาต่อ
มากกว่าอาชพีอื่น 

3.78 0.89 มาก 15 

24 ในการปฏบิตังิานสอนขา้พเจา้ท าตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายในแต่ละปีอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.30 0.61 มาก 13 

25 ผูท้ีป่ระกอบอาชพีครตูอ้งเป็นบุคคลทีร่กัการ
สอนและสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ ี

4.38 0.65 มาก 11 

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

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

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

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

 ด้านท่ี 1 การให้โอกาสครเูข้ารบัการประชุม  
              อบรม สมัมนา               

3.75 0.84 มาก 
 

1 การเขา้รว่มการประชุม อบรม สมัมนา 
ทางวชิาการทีห่น่วยงานต่างๆ จดัขึน้ 

4.09 0.87 มาก 3 

2 การเขา้รว่มประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอื 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา 

3.43 1.11 ปานกลาง 24 

3 การเขา้รว่มอบรมสมัมนาเกี่ยวกบั 
การเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

3.69 1.04 มาก 20 

4 สถานศกึษาไดจ้ดัอบรมสมัมนาภายใน
สถานศกึษาเพื่อพฒันาครใูหม้คีวามรู้ 
และทกัษะทีจ่ าเป็น 

3.79 0.96 มาก 17 

 ด้านท่ี 2 ส่งเสริมให้ครพูฒันาตนเองในด้าน 
              ความรู้ ทกัษะ และเทคโนโลยี 

3.84 0.71 มาก 
 

5 การใหค้รศูกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัการพฒันาการเรยีนสอนอยา่งต่อเนื่อง 

3.62 0.95 มาก 22 

6 การใหค้รคูน้ควา้หาความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการศกึษา 

3.92 0.83 มาก 9 

7 การพฒันาความรู ้ความสามารถเพื่อการ
พฒันาการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

4.06 0.81 มาก 4 

8 การเขา้รว่มกจิกรรมการพฒันาวชิาชพี 
เพื่อใหม้คีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 

3.81 0.91 มาก 16 

9 การใหค้รเูพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาตนเอง 
โดยการเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยทางไกล 

3.65 0.98 มาก 21 

10 การใหค้รพูฒันาตนเองใหม้คีวามสามารถ 
ในการจดัการเรยีนการสอน 

3.98 0.76 มาก 6 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

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

 ด้านท่ี 3 ส่งเสริมการพฒันากระบวนการเรียน 
              การสอน  การสร้างนวตักรรม และ 
              การท าวิจยัในชัน้เรียน 

3.77 0.73 มาก 

 

11 การใหค้รทู าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 
การเรยีนการสอน 

3.94 0.85 มาก 8 

12 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันานวตักรรมเพื่อการ 
จดัการเรยีนรู ้

3.78 0.88 มาก 18 

13 ส่งเสรมิใหค้รนู านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันา 
การจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.85 0.86 มาก 14 

14 สถานศกึษายกยอ่งและใหร้างวลัส าหรบัครู 
ทีต่ัง้ใจทุ่มเทและอุทศิเวลาเพื่องานในวชิาชพี 

3.47 1.14 มาก 23 

15 การใหค้รศูกึษาคน้ควา้ ทดลอง ปรบัปรงุการสอน 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3.83 0.82 มาก 15 

 ด้านท่ี 4 การจดัท าโครงการส่งเสริม พฒันา 
              บคุลากร 

3.96 0.69 มาก 
 

16 สถานศกึษามโีครงการพฒันาความรูค้วามสามารถ
และเสรมิประสบการณ์แก่ครอูยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

3.86 0.89 มาก 13 

17 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัสตูร 
 

3.96 0.82 มาก 7 

18 ส่งเสรมิใหค้รสูามารถพฒันาหลกัสตูร 
สถานศกึษาได ้

3.86 0.88 มาก 12 

19 การใหค้รสูามารถปรบัปรงุเนื้อหารายวชิา 
ในหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนได้ 

3.89 0.83 มาก 11 

20 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถ 
ในการจดัท าแผนการเรยีนรู ้

4.11 0.78 มาก 1 

21 ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามสามารถในการใช้ 
แผนการจดัการเรยีนรู ้

4.09 0.74 มาก 2 
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ตารางท่ี 15  (ต่อ) 
 

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

 ด้านท่ี 5 การจดัสวสัดิการ เครือข่ายการเรียนรู้ 
              ท่ีเอ้ือต่อ การพฒันาคร ู

3.64 0.83 มาก  

22 สถานศกึษาน าครไูปศกึษาดูงานเพื่อเพิม่ความรู้ 
และประสบการณ์ เกีย่วกบัวทิยาการและ 
เทคโนโลยสีมยัใหม ่อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3.75 1.17 มาก 19 

23 สถานศกึษาจดัสรรเงนิสวสัดกิารเพื่อการพฒันาครู 
 

2.89 1.34 ปานกลาง 25 

24 สถานศกึษาจดัมุมหนงัสอื หอ้งสมดุ และ 
แหล่งเรยีนรูใ้นสถานศกึษาเพื่อแลกเปลีย่น 
ความรู ้ข่าวสารซึง่กนัและกนั 

3.90 0.95 มาก 10 

25 สถานศกึษาสรา้งเครอืข่ายความรูก้บัหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทัง้ในและนอกระบบ  

4.02 0.86 มาก 5 

 รวม 3.81 0.65 มาก - 
 
 

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

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

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

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

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

 ด้านท่ี 1 ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 
 

3.89 0.49 มาก 
 

1 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัหลกัการจดุมุง่หมาย  
และโครงสรา้งของหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.88 0.64 มาก 12 

2 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานการเรยีนรู้ 
และกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีร่บัผดิชอบ 

3.90 0.62 มาก 11 

3 ท่านสามารถปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการพฒันาและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ 

3.81 0.66 มาก 18 

4 ท่านสามารถวเิคราะหห์ลกัสูตรเพื่อน าไปใช้ 
ในการจดัการเรยีนการสอนได ้

3.92 0.56 มาก 10 

5 ท่านสามารถจดัท าหน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิา 
ทีร่บัผดิชอบได ้

3.98 0.55 มาก 7 

6 ท่านสามารถจดัท าแผนการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูไ้ด้ 

4.04 0.59 มาก 2 

7 ท่านรูท้นัการเปลีย่นแปลงของหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

3.83 0.66 มาก 16 

8 ท่านสามารถพฒันาหลกัสตูรรายวชิาเลอืก
เพิม่เตมิได ้

3.78 0.72 มาก 21 

9 ท่านสามารถสรา้งสื่อของรายวชิาตามหลกัสตูรได้ 
 

3.83 0.67 มาก 17 

 ด้านท่ี 2 ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดั 
              กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

3.88 0.44 มาก 
 

10 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎ ี
การจดัการเรยีนการสอน 

3.78 0.66 มาก 20 

11 ท่านมคีวามรูใ้นเน้ือหาสาระของรายวชิา 
ทีส่อนอยา่งลกึซึง้ 

3.72 0.61 มาก 24 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ)  
 

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

12 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารสอน 
แบบบรูณาการทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3.86 0.63 มาก 13 

13 ท่านสามารถวเิคราะหผ์ูเ้รยีนรายบุคคล 
ก่อนท าการสอนได ้

3.94 0.62 มาก 9 

14 ท่านสามารถใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรู ้
ไดห้ลายรปูแบบ 

3.96 0.62 มาก 8 

15 ท่านสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ใหผู้เ้รยีนสามารถหาความรูด้ว้ยตนเองได้ 

3.99 0.54 มาก 5 

16 ท่านมคีวามสามารถในการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนคดิเป็น 

4.00 0.59 มาก 4 

17 ท่านมคีวามรูใ้นการพฒันานวตักรรม 
เพื่อการเรยีนรู ้

3.75 0.60 มาก 23 

18 ท่านสามารถใชส้ื่อเทคโนโลยปีระกอบการ 
จดัการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค์ 
และเนื้อหาวชิาทีส่อน 

3.84 0.61 มาก 14 

19 ท่านมคีวามรูว้ธิกีารวดัและประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิ 

3.99 0.58 มาก 6 

20 ท่านสามารถสรา้งเครือ่งมอืในการประเมนิผล 
ตามสภาพจรงิ 

3.83 0.62 มาก 15 

 ด้านท่ี 3 ความรู้ความสามารถในการ 
              ท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

3.76 0.59 มาก 
 

21 ท่านมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

 

3.71 0.66 มาก 25 

22 ท่านสามารถท าวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันา 
การเรยีนรูไ้ด้ 

3.79 0.67 มาก 19 

23 ท่านสามารถน าผลการวจิยัไปพฒันา 
การเรยีนการสอนได ้

3.77 0.63 มาก 22 
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ตารางท่ี 16  (ต่อ)  
 

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

 ด้านท่ี 4 ความสามารถในการให้ชุมชนเข้า 
              มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

4.09 0.56 มาก  

24 ท่านมคีวามสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์
อนัดกีบัชุมชน 

4.15 0.63 มาก 1 

25 ท่านมคีวามสามารถในการใหผู้ป้กครอง  
ชุมชน และภูมปัิญญาทอ้งถิน่มสี่วนรว่ม 
ในการจดัการศกึษา 

4.03 0.65 มาก 3 

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

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

 ด้านท่ี 1 ความรู้ 4.19 0.41 มาก  

1 การรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลมผีลต่อการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนเป็นอย่างยิง่ 

4.34 0.52 มาก 3 

2 เชื่อว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมคีวามสามารถ 
ในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั 

4.46 0.53 มาก 1 

3 วธิกีารสอนทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รยีน
ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 

4.31 0.59 มาก 6 

4 การสอนแบบบูรณาการตอบสนองความสามารถ
ในหลาย ๆ ดา้นของผูเ้รยีน 

4.17 0.59 มาก 11 

5 การสอนแบบบูรณาการช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถ 
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิได้ 

4.18 0.60 มาก 10 

6 ครเูป็นเพยีงผูใ้หค้ าแนะน า ดแูล จดัหาสื่อและ
แหล่งการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 

4.14 0.68 มาก 13 

7 การประเมนิผลตามสภาพจรงิสามารถวดัผล 
ไดต้รงตามความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.16 0.56 มาก 12 

8 การประเมนิผลตามสภาพจรงิเป็นการประเมนิผล
ขณะจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

4.18 0.54 มาก 9 

9 การสอบขอ้เขยีนมคีวามเทีย่งตรงกว่า 
การประเมนิคุณภาพผลงานทีผู่เ้รยีนสรา้งขึน้ 

3.75 0.81 มาก 16 

 ด้านท่ี 2 ความรู้สึก 3.52 0.77 มาก  

10 รูส้กึไมช่อบเมือ่ไดย้นิค าว่า  
“การสอนแบบบูรณาการ” 

3.27 1.02 ปานกลาง 24 

11 รูส้กึตงึเครยีดเมือ่จะตอ้งสอนแบบบูรณาการ 3.36 1.05 ปานกลาง 20 
12 การทีต่อ้งรูจ้กัผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล 

เป็นเรือ่งทีน่่าเบื่อ 
3.68 1.12 มาก 18 

13 ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็แตกต่างมากเกนิไป 
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้กนัได้ 

3.12 1.06 ปานกลาง 25 
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ตารางท่ี 17  (ต่อ)  
 

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

14 รูส้กึอารมณ์ไม่ดอียูเ่สมอเมื่อผูเ้รยีน 
แสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 

3.72 1.15 มาก 17 

15 รูส้กึสบายใจเมือ่สอนใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบ 
และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

3.97 0.92 มาก 14 

 ด้านท่ี 3 พฤติกรรม 3.86 0.51 มาก  

16 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้ส้อนไมเ่ป็นตวั 
ของตวัเอง 

3.37 1.14 ปานกลาง 19 

17 การสอนแบบบูรณาการเป็นวธิกีารทีท่ าไดย้าก 3.30 1.06 ปานกลาง 21 
18 การสอนแบบบูรณาการท าใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็

ความส าคญัของเนื้อหาสาระหรอืวชิาการต่าง ๆ 
ตามทีค่รตูอ้งการ 

3.28 1.03 ปานกลาง 23 

19 ผูเ้รยีนสามารถคดิ ท า และแสดงออกไดม้าก 
เมือ่ครจูดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 

3.87 0.78 มาก 15 

20 ผูเ้ป็นครตูอ้งประเมนิผลผูเ้รยีนอย่างยตุธิรรม 4.29 0.63 มาก 7 
21 ผูเ้ป็นครตูอ้งไม่ประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ยวธิกีาร 

ทีห่ลากหลาย 
3.29 1.04 ปานกลาง 22 

22 ผูเ้ป็นครตูอ้งมคีุณธรรมในการประเมนิผลผูเ้รยีน 4.37 0.65 มาก 2 
23 ครตูอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ในการออกแบบ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
4.33 0.62 มาก 4 

24 ครเูป็นผูท้ีส่นใจหาความรูเ้กี่ยวกบั 
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

4.32 0.57 มาก 5 

25 ครเูป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการพจิารณา
ความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.20 0.61 มาก 8 

 รวม 3.89 0.42 มาก - 
 

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

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

 ด้านท่ี 1 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 

3.92 0.61 มาก 
 

1 การไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถ 

3.97 0.71 มาก 10 

2 ปรมิาณงานในความรบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม
กบัต าแหน่งและความสามารถ 

3.76 0.89 มาก 20 

3 การมโีอกาสในการตดัสนิใจเกีย่วกบั 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยตนเองอยา่งอสิระ 

3.80 0.82 มาก 18 

4 การมโีอกาสไดใ้ชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ในการปฏบิตังิาน 

3.96 0.76 มาก 11 

5 การไดป้ฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถ 

4.09 0.65 มาก 4 

 ด้านท่ี 2 ความรบัผิดชอบในการปฏิบติังาน 
 

4.09 0.51 มาก 
 

6 การไดป้ฏบิตังิานทีม่รีะเบยีบแบบแผนแน่นอน
และชดัเจน 

3.99 0.73 มาก 8 

7 การปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบเป็นผลส าเรจ็ 
อยา่งมคีุณภาพ 

4.09 0.65 มาก 3 

8 การปฏบิตังิานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
 

4.14 0.64 มาก 2 

9 การปฏบิตังิานเสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 

4.07 0.67 มาก 6 

10 ท่านมคีวามชื่นชอบและภาคภมูใิจในผล 
ของการปฏบิตังิานของตนเอง 

4.19 0.63 มาก 1 

11 การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าและอุปสรรค 
ในการท างานไดเ้ป็นอย่างด ี

4.08 0.61 มาก 5 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ)  
 

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

 ด้านท่ี 3 ความก้าวหน้าในการท างาน 
 

3.74 0.69 มาก  

12 การไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพบุคลากร 
ใหเ้ป็นมอือาชพี 

3.95 0.71 มาก 12 

13 การมโีอกาสไดเ้ลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ตามความรู้
ความสามารถในการท างาน 

3.39 1.07 มาก 24 

14 การมโีอกาสไดเ้พิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
ในการปฏบิตังิาน 

3.87 0.77 มาก 17 

 ด้านท่ี 4 การได้รบัการยอมรบันับถือ 
 

3.89 0.58 มาก  

15 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานยอมรบัความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานของท่าน 

3.93 0.68 มาก 13 

16 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหก้ารยอมรบั
การเสนอความคดิเหน็ของท่าน 

3.91 0.66 มาก 16 

17 ผลการปฏบิตังิานของท่านเป็นทีย่อมรบัของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

3.92 0.61 มาก 14 

18 การไดร้บัค ายกยอ่งชมเชยในผลส าเรจ็ของงาน
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

3.78 0.75 มาก 19 

 ด้านท่ี 5 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและ 
              เพ่ือนร่วมงาน 

3.69 0.78 มาก  

19 ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงานใหค้ าปรกึษาและ 
ความช่วยเหลอืเมือ่ท่านมปัีญหาในการท างาน 

3.98 0.79 มาก 9 

20 การไดร้บัความรว่มมอืและสนบัสนุนการท างาน
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 

4.03 0.78 มาก 7 

21 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่และดูแลในการปฏบิตังิาน
อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 

3.92 0.95 มาก 15 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ)  
 

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

22 การไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งหน้าที่
และเพยีงพอต่อการด ารงชพี 

3.55 0.94 มาก 21 

23 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามเป็นธรรม
และโปรง่ใส 

3.55 1.05 มาก 22 

24 การมโีอกาสเลื่อนเงนิเดอืนทีส่งูขึน้ 
ตามความสามารถในการท างาน 

3.47 1.11 ปานกลาง 23 

25 การไดร้บัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ จากสถานศกึษา
อยา่งเหมาะสม 

3.29 1.13 ปานกลาง 25 

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

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

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

           รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏผลดงัตารางที ่19-27 
 

(ชื่อตารางและการแปลผล ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ใชช้ื่อยอ่ คร ูกศน.)       
 

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

 
 

ด้าน
ท่ี 

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

1  
(Y1) 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4.11 0.57 มาก 4 

2   
(Y2) 

การฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์
และการประยกุตค์วามรู ้

4.15 0.59 มาก 3 

3   
(Y3) 

การจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก 
ประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น ท าเป็น  
และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง 

4.29 0.55 มาก 1 

4   
(Y4) 

การส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละ 
ปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม 

4.24 0.57 มาก 2 

5   
(Y5) 

การจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และ 
อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

4.01 0.60 มาก 7 

6   
(Y6) 

การจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
มกีารประสาน ความรว่มมอืกบัผูป้กครอง และ 
บุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน   

3.92 0.61 มาก 8 

7   
(Y7) 

การส่งเสรมิปฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข 

4.05 0.56 มาก 6 

8   
(Y8) 

การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผล 
การประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน 

4.08 0.59 มาก 5 

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

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
กบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน 

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล (Y1) 
(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

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

ในการจดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน 

4.04 0.84 มาก 4 

4 จดัเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัด   
ความตอ้งการและสภาพของผูเ้รยีน 

4.08 0.77 มาก 3 

5 ออกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้ามความตอ้งการ 4.02 0.77 มาก 6 
6 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพ 

ของผูเ้รยีน 
4.22 0.70 มาก 2 

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

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ 
สถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้ (Y2)  

(n=361) 

 

  
 

S.D. 
 

ระดบั 
 

ล าดบั 

1 จดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนรู้จกัคิด  
วเิคราะหแ์ละแกปั้ญหารว่มกนั 

4.20 0.70 มาก 3 

2 ก าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากคดิ 
อยากทดลอง และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

3.92 0.77 มาก 4 

3 จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

4.23 0.71 มาก 2 

4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้

4.23 0.70 มาก 1 

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

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

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น 
ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง (Y3) 

(n=361) 

 

  
 

S.D. 
 

ระดบั 
 

ล าดบั 

1 จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเอง 

4.29 0.68 มาก 2 

2 จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

4.28 0.67 มาก 3 

3 ใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และ 
คน้หาค าตอบอย่างอสิระ 

4.34 0.70 มาก 1 

4 สรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 

4.26 0.69 มาก 4 

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

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
และปลูกฝังคณุธรรมท่ีดีงาม (Y4)   

(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4.17 0.71 มาก 3 

2 จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนมโีอกาสแสดงออก 
ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนัเป็นระบบกลุ่ม 

4.27 0.69 มาก 2 

3 พฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม ความมวีนิยั 
ในตนเองแก่ผูเ้รยีนในการจดัการเรยีนรู ้ 

4.28 0.67 มาก 1 

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

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

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

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และ 
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (Y5)    

(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ทีส่่งเสรมิ 
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้

4.07 0.69 มาก 2 

2 ใชส้ื่อและเทคโนโลยใีนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม
และเป็นกระบวนการ 

3.95 0.82 มาก 4 

3 ใชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางการคดิอย่างมวีจิารณญาณและคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

3.95 0.75 มาก 3 

4 จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการ
คดิแกปั้ญหาอย่างมเีหตุผล 

4.08 0.69 มาก 1 

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

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
มีการประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง  

และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนัพฒันาผู้เรียน  (Y6) 
(n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู ้
จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

4.22 0.69 มาก 1 

2 จดักจิกรรมกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
จากสภาพจรงิทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

4.15 0.71 มาก 2 

3 น าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

3.80 0.87 มาก 3 

4 ใหชุ้มชน ครอบครวั และองคก์รต่าง ๆ  
มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

3.66 0.89 มาก 5 

5 ปรบัเนื้อหารายวชิาในหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

3.76 0.81 มาก 4 

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

 

ข้อ 
ท่ี 

ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธเ์ชิงบวก มีการช่ืนชม 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ  (Y7) 

 (n=361) 

 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 จดักิจกรรมเน้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข
และมคีวามหมาย 

4.19 0.68 มาก 2 

2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ และ
ความสามารถทีห่ลากหลาย 

4.23 0.68 มาก 1 

3 ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรม 
การเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

3.92 0.74 มาก 4 

4 เสรมิแรงจงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
ดว้ยการชมเชยหรอืใหร้างวลั 

4.01 0.83 มาก 3 

5 ใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีนเกีย่วกบั 
กระบวนการเรยีนรู ้

3.90 0.74 มาก 5 

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

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

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

 
ข้อ 
ท่ี 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมลู 

ในการพฒันาผู้เรียน (Y8) 
 (n=361) 

 
 

  

 
S.D. 

 
ระดบั 

 
ล าดบั 

1 วดัและประเมนิผลดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอื 
ทีห่ลากหลาย 

3.98 0.73 มาก 4 

2 ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ตามสภาพจรงิ 

4.18 0.69 มาก 1 

3 ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรม 
ของผูเ้รยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม 

4.12 0.72 มาก 2 

4 น าผลการประเมนิผลมาใชใ้นการพฒันา 
ผูเ้รยีนอย่างต่อเนื่อง 

4.05 0.70 มาก 3 

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



  223 

  2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอน 
        แบบบรูณาการของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
        ในภาคตะวนัออก 

         รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏผลดงัตารางที ่28-38 

 

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

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

X1 1               

X2 .27** 1              

X3 
.59** .24** 1             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ̂ ytotal =  0.542 (Zx1) + 0.186 (Zx4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  226 

ตารางท่ี 31  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
      และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล (Y1)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ̂ y4 =  0.417 (Zx1) + 0.110 (Zx2) + 0.112 (Zx3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  230 

ตารางท่ี 35  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
      : ดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และ 
      อ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้(Y5) 
 

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

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

 ̂ y5 =  0.412 (Zx1) + 0.199 (Zx4) 
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ตารางท่ี 36  ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น 
      ส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ูกศน.ในภาคตะวนัออก  
                 : ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย มกีารประสานความรว่มมอื 
                   กบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีน  (Y6) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        3.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพฒันารปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ 

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

        3.2 ผลการสร้างรปูแบบพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศึกษา 
              นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

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

แผนภูมทิี ่8  รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา 
                ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

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

มโนทศัน์พฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

การสนับสนุนการท างานของคร ู

ปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ 

คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ 

การพฒันาคร ู

เจตคติต่อการสอนแบบบรูณาการ 

ความพึงพอใจในงาน 

เจตคติต่ออาชีพคร ู

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

 1) ผลการตรวจสอบคุณภาพรปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของคร ู            
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก โดยผูเ้ชีย่วชาญ 7 คน  
 

ตารางท่ี 39 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิคุณภาพโดยรวมของรปูแบบพฤตกิรรมการสอน  
                      แบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั 

 ด้านความเหมาะสมของรปูแบบ 4.38 0.41 มาก 
1 รปูแบบมคีวามเหมาะสมในการน าไปใช ้

ในการปฏบิตังิานสอนแบบบรูณาการ 
4.43 0.54 มาก 

2 รปูแบบมคีวามสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ทางดา้นวชิาการของสถานศกึษา 

4.43 0.54 มาก 

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

การศกึษาเมือ่น ารปูแบบไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้
3.71 0.76 มาก 

9 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานตามรปูแบบ 
จะเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

3.86 0.38 มาก 

 รวมทัง้ 3 ด้าน 4.11 0.40 มาก 
 

จากตารางที ่39 พบว่า รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก มคีวามเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11,  

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

ตารางท่ี 40 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิคุณภาพโดยรวมของคู่มอืประกอบ 
                รปูแบบพฤตกิรรมการสอนแบบบรูณาการของครกูารศกึษานอกระบบและ 
                การศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 

 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั 

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

 
 

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

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

ตารางท่ี 41 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษา 
                ต่อการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการของครู  
 

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

จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็น  
ท าเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 

 4.24 0.47 มาก  

1 ครใูหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็และคน้หาค าตอบ 
ไดอ้ยา่งอสิระ 

 4.23 0.58 มาก 11 

2 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 4.28 0.54 มาก 10 

3 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเน้นใหผู้เ้รยีนปฏบิตัิ 
กจิกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

 4.42 0.79 มาก 5 

4 ครสูรา้งโอกาสใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลายอยา่งต่อเนื่อง 

 4.03 0.49 มาก 22 

 2. ด้านการส่งเสริมคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    และปลกูฝังคณุธรรมท่ีดีงาม 

 4.28 0.59 มาก  

5 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยการสอดแทรกค่านิยม 
คุณธรรม จรยิธรรม และความมวีนิยัใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

 4.57 0.57 
มาก
ทีสุ่ด 

2 

6 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ 
และแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัภายในกลุ่ม 

 4.17 0.87 มาก 15 

7 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูฝึ้กใหผู้เ้รยีนยอมรบัฟัง 
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

 4.09 0.62 มาก 18 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 3. ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การเผชิญ 
    สถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้   

   4.16 0.41 มาก  

8 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
ในทุกกจิกรรมของกระบวนการเรยีนรู ้

   4.31 0.54 มาก 8 

9 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

   4.41 0.53 มาก 6 

10 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กั 
คดิวเิคราะห ์และแกปั้ญหาร่วมกนั 

   3.94 0.57 มาก 28 

11 ครกู าหนดปัญหาทีท่า้ทายใหผู้เ้รยีนอยากรู ้
อยากคดิ อยากทดลอง และคน้หาค าตอบ 
ดว้ยตนเอง 

   3.96 0.65 มาก 27 

 4. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
    กบัความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
    โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 

   4.02 0.62 มาก  

12 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรม 
การเรยีนรู ้

   4.50 0.70 
มาก
ทีสุ่ด 

4 

13 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพ 
ของผูเ้รยีน 

   4.09 0.67 มาก 19 

14 ครจูดัเนื้อหาการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
ความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รยีน 

   3.88 0.76 มาก 31 

15 ครศูกึษาผูเ้รยีนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นขอ้มลู 
จดัการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รยีนแต่ละคน 

   3.83 0.99 มาก 33 

16 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผน 
การเรยีนรู ้

   3.90 0.50 มาก 30 

17 ครอูอกแบบกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู้ 
ตามความตอ้งการ 

   3.94 0.74 มาก 29 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 5. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
    และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล 
   ในการพฒันาผูเ้รียน 

  4.19 0.47 มาก  

18 ครปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ 
  4.54 0.50 

มาก
ทีสุ่ด 

3 

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

เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย 
  4.04 0.77 มาก 21 

 6. ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการ ช่ืนชม 
    ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ 

  4.19 0.27 มาก  

22 ครเูปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามรู ้ความคดิ 
และความสามารถทีห่ลากหลาย 

  4.29 0.63 มาก 9 

23 ครจูดักจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข   4.17 0.48 มาก 14 
24 ครชูมเชยหรอืใหร้างวลัผูเ้รยีนเพื่อเสรมิแรงจงูใจ 

ทางการเรยีนของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้ 
  4.31 0.47 มาก 7 

25 ครใูหข้อ้เสนอแนะต่อการท ากจิกรรมการเรยีนรู้ 
หรอืการน าเสนอผลงานของผูเ้รยีน 

  4.18 0.61 มาก 12 

26 ครใูหข้อ้มลูเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน   4.01 0.58 มาก 24 
 7. ด้านการจดับรรยากาศ ส่ือการเรียนรู้ และ 

    อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
  3.99 0.39 มาก  

27 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน 
ไดพ้ฒันาการคดิแกปั้ญหาอยา่งมเีหตุผล 

  4.05 0.47 มาก 20 

28 ครจูดับรรยากาศ สื่อ กจิกรรม และสถานการณ์ 
ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

  4.13 0.63 มาก 17 

29 ครใูชส้ื่อการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันา 
ความคดิอยา่งสรา้งสรรค์ 

  3.98 0.61 มาก 25 

30 ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยจีดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

  3.84 0.46 มาก 32 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 
 

ข้อท่ี ประเดน็การประเมิน 
    S.D. ระดบั ล าดบั 

 8. ด้านการจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย มีการประสาน ความร่วมมือ 
กบัผูป้กครอง และบคุคลในชุมชนเพ่ือร่วมกนั 
พฒันาผูเ้รียน 

  4.12 0.54 มาก  

31 ครใูหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการแสวงหาความรู้ 
จากสื่อ ต ารา และแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

  4.60 0.67 
มาก
ทีสุ่ด 

1 

32 ครจูดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิ 
ทัง้ในและนอกสถานทีเ่รยีน 

  4.18 0.66 มาก 13 

33 ครนู าผูรู้ห้รอืภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใช้ 
ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

  3.97 0.63 มาก 26 

34 ครใูหค้รอบครวั ชุมชน หรอืองคก์รต่าง ๆ  
มสี่วนรว่มในกระบวนการจดัการเรยีนรู ้

  3.72 0.89 มาก 34 

 รวมทัง้ 8 ด้าน   4.14 0.35 มาก  
 

จากตารางที่ 41  พบว่า นักศึกษากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการของคร ู โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.14,  S.D. = 0.35) เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสรมิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละปลกูฝังคุณธรรมทีด่งีาม ( = 4.28,  S.D. 
= 0.59)  ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ  ฝึกการปฏบิตัใิหค้ดิเป็น 
ท าเป็น และเกดิการใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง ( = 4.24,  S.D. = 0.47) ดา้นการส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์
เชงิบวก มกีารชื่นชม ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข ( = 4.19,  S.D. = 0.27) 
ดา้นการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันา
ผูเ้รยีน ( = 4.19,  S.D. = 0.47)  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การเผชญิสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้  ( = 4.16,  S.D. = 0.41)  ดา้นการจดัการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย มกีารประสานความร่วมมอืกบัผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันา
ผูเ้รยีน  ( = 4.12,  S.D. = 0.54)  ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความสนใจ
และความถนัดของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล ( = 4.02,  S.D. = 0.62)     
และดา้นการจดับรรยากาศ สื่อการเรยีนรู ้และอ านวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้( = 3.99,  
S.D. = 0.39) ตามล าดบั 



  243 

 2) ผลการตรวจสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคะแนนเฉลีย่ปลายภาค ของภาคเรยีนที ่2  
                 ปีการศกึษา 2559  และภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ าแนกตามระดบัชัน้  
                และรายวชิา : กรณศีกึษา กศน.อ าเภอท่าตะเกยีบ จงัหวดัฉะเชงิเทรา                  
 
 

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

 

วิชา 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

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

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

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

 จากตารางที ่42 พบว่า ผู้เขา้สอบแต่ละรายวชิาของแต่ละภาคเรยีนจะมจี านวนที่ไม่
เท่ากนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบันักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนตามภาคเรยีนนัน้ ๆ  และคะแนนเฉลีย่เป็น
คะแนนเฉลี่ยวดัผลสมัฤทธิป์ลายภาคเรยีนทีอ่อกขอ้สอบโดยส่วนกลาง ส านักงาน กศน. ที่จดั
สอบพรอ้มกนัทัว่ประเทศ  และเมื่อพจิารณาโดยภาพรวมจะเหน็ได้ว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ในรายวชิาส่วนใหญ่สงูขึน้ 


