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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

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

 2. การคน้หาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก 
    ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาขัน้ตอนน้ี คอื ครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวนัออก 9 จงัหวัด ได้แก่ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก 
ปราจนีบุร ีระยอง สมทุรปราการ และสระแกว้ ปีการศกึษา 2559 จ านวน 992 คน กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาขัน้ตอนนี้  คือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัในภาค
ตะวนัออก 9 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบุร ีตราด นครนายก ปราจนีบุร ีระยอง 
สมุทรปราการ และสระแก้ว ปีการศึกษา 2559 จ านวน 361 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมทุกจงัหวดั ใชต้ารางส าเรจ็รูป
ของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) 
    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ตามวธิขีองลเิคริท์ (Likert’s Method) ดงันี้ 
    ฉบบัที ่1 แบบวดัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ  จ านวน 35 ขอ้ 
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    ฉบบัที ่2 แบบวดัการสนับสนุนการท างานของคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่3 แบบวดัเจตคตต่ิออาชพีคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่4 แบบวดัการพฒันาคร ู จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่5 แบบวดัคุณลกัษณะดา้นวชิาชพี  จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่6 แบบวดัเจตคตต่ิอการสอนแบบบรูณาการ จ านวน 25 ขอ้ 
    ฉบบัที ่7 แบบวดัความพงึพอใจในงาน  จ านวน 25 ขอ้ 
    1) การวเิคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
        (1) การวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) 
        (2) การวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามรายขอ้ดว้ยการหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  
โดยใชค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Corrected 
Item - Total Correlation) และวเิคราะหค์ุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบบั ดว้ยการหาค่าความเชื่อมัน่ 
โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient Alpha) 

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

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

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

 2. การค้นหาปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัพฤติกรรมการสอนแบบบรูณาการ
ของครกูารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   
     2.1 การศกึษาระดบัปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ
ของครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

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

 เจตคติต่อการสอนแบบบูรณาการ 
 จากผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนแบบบูรณาการ โดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่  ความรู้  พฤตกิรรม  และ
ความรูส้กึ เหตุที่เป็นดงันี้อาจเป็นเพราะว่า การมคีวามรูด้ยี่อมส่งผลให้บุคคลมคีวามมัน่ใจใน
การแสดงพฤตกิรรมตามความรู้ที่มไีปในทางที่ถูกต้องดงีามตามหลกัการ เกิดผลส าเรจ็ตาม
ความมุ่งหมายและท าใหเ้กิดความรูส้กึทีด่ต่ีอสิง่ทีก่ระท านัน้ ซึง่ผูศ้กึษาไดน้ าองคป์ระกอบของ
เจตคตติามแนวคดิของโรเซน็เบริก์และโฮพแลนด ์(Rosenberg and Hovland, 1960 อ้างถงึใน 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543 : 59-60 ; สมจติรา เรอืงศร,ี 2554 : 42) ประกอบดว้ย 
3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้ ซึง่บุคคลจะมเีจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งขึน้อยู่กบัความรูห้รอืประสบการณ์
ทีเ่คยมมีาก่อนแลว้ก่อใหเ้กดิเป็นความเชื่อว่าสิง่นัน้น่าเชื่อ ดหีรอืไม่ด ีและควรจะมพีฤตกิรรม
ต่อสิง่นัน้อยา่งไร  ดา้นความรูส้กึ เป็นความรูส้กึทางอารมณ์ทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดว่าชอบ ไม่ชอบ 
พอใจ ไม่พอใจ ซึง่เป็นแรงกระตุ้นท าใหแ้สดงพฤตกิรรมโต้ตอบต่อสิง่นัน้ตามความรูส้กึของตนได้ 
และดา้นพฤตกิรรม ซึง่เมื่อบุคคลมคีวามรู ้มคีวามรูส้กึอย่างไรต่อสิง่ใด ๆ ทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ 
บุคคลนัน้ก็มคีวามพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิง่นัน้ที่สอดคล้องกับความรู้สกึของตนเอง 
ดงันัน้ เจตคต ิจงึเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการท างานอยา่งยิง่ เนื่องจากถ้าบุคคลมเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
ปฏบิตังิานกจ็ะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างานใหเ้กดิผลด ีถ้าทราบเจตคตขิองบุคคลว่าเขามเีจตคติ
ต่อสิง่ใดไปในทศิทางใด ก็จะสามารถท านายพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ได้ ซึ่งพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมานัน้มกัจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัเจตคตทิี่มอียู่  ครูผูส้อนทีอ่ยู่ในสถานศกึษา
จงึควรมเีจตคติที่ดีต่อการสอน ซึ่งจะท าให้เขาแสดงพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการได้ดีมี
ประสทิธภิาพ ดงัทีเ่ทรนดสิ (Traindis, 1971 : 143 อ้างถงึใน นพดล แสนขวา, 2552 : 23) กล่าวว่า 
การเป็นครทูีด่นีัน้ไมใ่ช่ว่าตอ้งเป็นผูม้คีวามรูด้เีพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัตวัประกอบ
หลายอย่าง เช่น ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์และเจตคติ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่มี



  255 

ทศันคตทิีด่ต่ีออาชพีท าใหเ้ชื่อว่าเขาต้องท างานไดด้มีคีุณภาพ ครทูีม่คีวามรูแ้ต่หากขาดเจตคติ
ต่อการสอนแลว้ย่อมจะเป็นครทูีด่ไีม่ได้ ทัง้นี้เพราะระดบัความมุ่งหมาย ท่าทแีละความตัง้ใจใน
การท างานขึ้นอยู่กบัเจตคติ เนื่องจากเจตคติสามารถเสรมิสร้างหรอืหักล้างแรงขบั (Drive) 
แรงจูงใจ (Motive) ในการปฏบิตัิงานของบุคคลได้ เชื่อได้ว่า เจตคตเิป็นเป็นตวัแปรหนึ่งที่
ส าคญัที่ช่วยใหค้รูประสบความส าเรจ็หรอืล้มเหลวในการปฏบิตั ิผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนใน
การสนับสนุนผลการศกึษาของสุภาพ เตม็รตัน์ (2550 : 102) ทีท่ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของครูสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเขตภาคใตต้อนบน พบว่า ปัจจยัเจตคตต่ิอการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั อยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบันิเลาะ แวอุเซง็ (2551 : บทคดัย่อ) ทีท่ าการ ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
การสอนของครูในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า 
ระดบัปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนของคร ูไดแ้ก่ เจตคตต่ิอวชิาทีส่อน อยู่ในระดบัมาก 
และสอดคล้องกบันพดล แสนขวา (2552 : บทคดัย่อ) ที่ท าการ ศกึษาโมเดลโครงสร้างเชงิเส้น
ความสัมพันธ์ของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาพษิณุโลก เขต 2 พบว่า คุณภาพการสอนของครูอยู่ในระดบัมาก และปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการสอนของครู มี 7 ปัจจัย ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการสอน 
บุคลกิภาพของคร ูเจตคตต่ิอวชิาชพีคร ูเจตคตต่ิอวชิาทีส่อน ความสามารถทางวชิาการ การใช้ 
สื่อการเรยีนการสอน และบรรยากาศในหอ้งเรยีน 
  

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

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

    2.2 การศกึษาระดบัพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก    

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

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

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

 

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

 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล
ในการพฒันาผู้เรียน  
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ท าการประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ รองลงมา ได้แก่  
ด าเนินการวดัและประเมนิผลพฤตกิรรมของผูเ้รยีนขณะผูเ้รยีนท ากจิกรรม น าผลการประเมนิผล 
มาใช้ในการพฒันาผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง และวดัและประเมนิผลด้วยวธิกีารและเครื่องมอืที่
หลากหลาย ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูในการพฒันาผูเ้รยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมากนัน้ 
อาจเนื่องมาจากว่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบูรณาการมหีลากหลายรูปแบบวธิกีาร 
ดงันัน้ ครจูงึต้องมกีารวดัและประเมนิผลโดยใชเ้ครื่องมอืวดัทีห่ลากหลายใหค้รอบคลุมทุกดา้น
ทัง้ในด้านความรู ้ความคดิ ความประพฤต ิการปฏบิตัจิรงิที่สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพ
ความเป็นจรงิของแต่ละกจิกรรม วดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิในขณะที่ผู้เรยีนท ากจิกรรม  
ผลของการวดัและประเมนิผลนัน้ จะสะทอ้นให้ครไูดท้ราบถงึการจดัการเรยีนการสอนสามารถ
ท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ได้เพยีงใด และผู้เรยีนก็จะได้ทราบถึงศักยภาพของตนเองว่ามี
ความสามารถในการเรยีนรูไ้ด้มากน้อยเพยีงใด ทัง้นี้ เพื่อน าผลนัน้มาพฒันาการสอนของครแูละ
พฒันาผูเ้รยีนต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ดงัทีส่ริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2546 : 18) กล่าวว่า 
การประเมนิผลที่สอดคล้องกบัวธิกีารสอนแบบบูรณาการ ควรมสีภาพใกล้เคยีงกบัธรรมชาติ
มากทีสุ่ด โดยอยู่บนพืน้ฐานของสิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ ผลการศกึษาครัง้นี้ มสี่วนใน
การสนับสนุนผลการศกึษาของศรสีมร ครุยานนท ์ (2554 : 94-95) ที่ท าการศกึษาการจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ หลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ของครศููนยก์ารเรยีนชุมชน เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า  
ดา้นการวดัผลประเมนิผล มรีะดบัการปฏบิตักิารจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบบูรณาการของครู 
โดยรวมและรายเรือ่งอยูใ่นระดบัมากทุกเรือ่ง  
  ด้านการส่งเสริมปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก มีการช่ืนชมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสขุ   
 จากผลการศกึษาพบว่า ผลการวเิคราะหโ์ดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ขอ้บ่งชีท้ีม่ ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้ใช้ความรู ้ความคดิ และความสามารถที่หลากหลาย 
รองลงมา ไดแ้ก่ จดักจิกรรมเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามสุขและมคีวามหมาย เสรมิแรง 



  265 

จงูใจทางการเรยีนของผูเ้รยีนให้สูงขึน้ดว้ยการชมเชยหรอืให้รางวลั ใหผ้ลยอ้นกลบั ขอ้เสนอแนะ 
ต่อการท ากจิกรรมการเรยีน หรอืการน าเสนอผลงานของผู้เรยีน และให้ขอ้มูลป้อนกลบัแก่ผู้เรยีน 
เกีย่วกบักระบวนการเรยีนรู้ ตามล าดบั เหตุทีผ่ลการวเิคราะหร์ะดบัการปฏบิตัดิา้นการส่งเสรมิ
ปฏสิมัพนัธ์เชงิบวก  มกีารชื่นชมส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้อย่างมคีวามสุข โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากนัน้ อาจเนื่องมาจากว่า ครมูหีลกัจติวทิยาทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจ กระตุ้นใหผู้เ้รยีนมคีวาม
สนใจ ใส่ใจ ในการเรยีนรูม้ากขึน้ การสรา้งความสมัพนัธท์างบวกนัน้จะเป็นผลดต่ีอผู้สอนและ
ผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง รูส้กึอบอุ่น มคีวามปลอดภยัและเกดิความไวว้างใจ 
เกิดความ รูส้กึที่ดต่ีอครู ต่อการเรยีน ท าให้กล้าคดิ กล้าตดัสนิใจ กล้าแสดงออกในการร่วม
กจิกรรมการเรยีนต่าง ๆ อยา่งมคีวามสุข ซึง่สอดคลอ้งกบัส าล ีรกัสุทธ ีและคณะ (2544 : 17-18) 
ทีเ่สนอหลกัการออกแบบกจิกรรมการสอนแบบบูรณาการ โดยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสได้ปฏสิมัพนัธก์นั
ในกลุ่ม ปรกึษาหารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั เน้นการเรยีนรู้
อยา่งมคีวามสุขและมคีวามหมาย 

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

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

2.3 การศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการของครู
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก   

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

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

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

1.1.1 การพฒันาคร ูควรใหโ้อกาสครูได้เขา้ร่วมประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อ
ไดร้บัประสบการณ์กบัผูท้รงคุณวุฒหิรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขามากยิง่ขึน้ ควรมกีารจดัสรรเงนิ
สวสัดกิารเพื่อการพฒันาครใูหม้ากขึน้และควรใหค้รไูดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

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

1.1.3  ความพงึพอใจในงาน  ควรให้ครมูโีอกาสไดเ้ลื่อนเงนิเดอืนทีสู่งขึน้ตาม
ความสามารถในการท างาน  ควรใหค้รไูดร้บัสวสัดกิารดา้นต่าง ๆ จากสถานศกึษาอย่างเหมาะสม 

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

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
   2.1 ควรมกีารศกึษาปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการสอนแบบบูรณาการ

ของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก  โดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) เพื่อจะไดท้ราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการสอน
แบบบูรณาการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

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

   2.3 ควรมกีารศกึษารปูแบบหรอืวธิกีารพฒันาครกูารศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยัในภาคตะวนัออก ทางดา้นความพงึพอใจในงาน และดา้นเจตคตต่ิอการสอนแบบ
บรูณาการอกีครัง้เนื่องจากเป็นสองปัจจยัทีไ่มไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้สมการพยากรณ์  

   2.4 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการสอนในรายวชิาต่าง ๆ  ของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวนัออก เช่น ภาษาต่างประเทศ 
คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และภาษาไทย    

   2.5 ควรมกีารศกึษาปัจจยัเชงิสาเหตุที่มอีทิธพิลต่อรูปแบบการเรยีนการสอนอื่น ๆ  
เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบพุทธวธิ ีและการสอนแบบส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์  
  2.6 ควรมกีารศกึษาค้นคว้าเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบอื่น ๆ โดยใช้
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารมากขึน้ เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง  


