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 The purposes of this research were to : 1) study the fundamental data for the development of  

integrative  instructional  activities  manual  on  life  quality  for  non-formal  education  teachers  2)  

develop  the  integrative  instructional  activities  manual  on  life  quality  manual  3)  implement  the  

manual,  and  4) evaluate  and  improve the manual.  The  samples  consisted  of  26  non-formal 

education teachers. 

 The research instruments used to collect the data comprised of the manual of  integrative 

instructional activities on life quality for non-formal education teachers, knowledge  and comprehension 

test, questionnaire, and evaluation form. The obtained data were analyzed by percentage  (%),  mean 

(X), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.   

 The research findings were as follow : 

    1. Non-formal education teachers needed a manual which included teachers’ self  evaluation.  

Direction of the manual usage, appropriate letters  and   clear  illustrations. 

 2.  The  manual consisted  of preface, objectives, content of integrative instructional activities manual 

on life quality. The manual efficient  met the criterion of  80 / 80 

 3.  The manual was implement with 26 non-formal education teachers through self-study  access,  

supervision  and  project  writing  practice. 

 4.  The  teachers’ knowledge and comprehension scores  before  and  after  studying  the  manual  

were  statistically significant different at  the level of  0.05  where  as  the  scores after  studying the manual were 

higher than before studying the manual. The manual was appropriate at a high level, it had precisely 

explanations of  the activities, and could apply to non-formal education teachers appropriately. The teachers 

could be able to conduct of integrative instructional activities manual on life quality.  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน  ทําใหกลายเปนโลกที่ไรพรมแดนหรือ
โลกาภิวัตนที่มีระบบเศรษฐกิจเสรี มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนเทคโนโลยีและความตองการ
กําลังแรงงานคนที่มีความรูความสามารถ  ตลอดจนธุรกิจบริการที่แขงขันและเนนความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเปนสําคัญ  แนวโนมกระแสการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบถึงประเทศไทยซึ่งเปน
สมาชิกของสังคมโลก  ทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม  มีการเลียนแบบจากสังคมอื่นที่หล่ังไหลเขามา 
เกิดความขัดแยงของวัฒนธรรมดั้งเดิม กับวัฒนธรรมใหม การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีการเรียกรองสิทธิที่ตนเองพึงไดรับมากขึ้น  ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมยุคใหม  ทําใหมีความตองการกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ในขณะที่การพัฒนาการศึกษา
ไทย ไมทันกับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  กําลังแรงงานสวนใหญยังมีการศึกษาระดับต่ํา  
การศึกษาจึงมีบทบาทและความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  (กรมวิชาการ 2543 : 4)  อํารุง  
จันทวานิชและไพบูลย  แจมพงษ  (2542 : 3)  กลาววา  ในโลกยุคใหมทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการ
พัฒนาประเทศก็คือ  ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู   การศึกษาจะเปนกระบวนการที่ชวยในการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู  ความสามารถที่ติดตัวมาของแตละคน  ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  การศึกษาจะชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ  ตลอดชวงชีวิต  เพื่อการดํารงชีพ
และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข    ไพบูลย  แจมพงษ  (2542 : 3)  กลาววา  การพัฒนาประเทศ
เพื่อใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  จําเปนตองยกระดับคุณภาพของคนใหสูงขึ้น 
การศึกษาจะชวยใหคนมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนและมีความพรอมที่จะตอสูเพื่อตนเองและสังคม   มี
ความพรอมที่จะดํารงชีวิตอยางเปนสุข  คนจึงเปนหัวในของการพัฒนา   ซ่ึง  วิไล  ตั้งจิตสมคิด  
(2543 : 6)   กลาววา  ความสําคัญของการพัฒนาคน ก็คือ การไดผานกระบวนการศึกษาหรือการ
เรียนรูที่เหมาะสม  และเปนขั้นตอนการแกวิกฤตการณทางการศึกษาโดยมุงการใหการศึกษาในเชิง
รุก  จะเปนพลังสรางสรรคในการพัฒนาคนและสังคม  (กรมวิชาการ  2543 :  2)      นอกจากนั้น  
พนม   พงษไพบูลย  (2541 : 11)    ยังกลาววา    การศึกษาจะชวยใหคนเจริญงอกงามทั้งทางปญญา   
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จิตใจ  รางกาย  และสังคม  การศึกษาจึงเปนความจําเปนพื้นฐานของชีวิตประการหนึ่ง   
นอกเหนือจากความจําเปนในดานที่อยูอาศัย  อาหาร  เครื่องนุงหม  และยารักษาโรค  ที่สําคัญเปน
ปจจัยที่สรางความรุงเรืองใหกับประเทศชาติ    (กรมวิชาการ 2541 : 11)   ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา  “วัตถุประสงคของการศึกษาคือ  การทําใหบุคคลมีปจจัยหรือ
อุปกรณสําหรับชีวิตอยางครบถวนเพียงพอ  ทั้งในสวนวิชาความรู  ความคิดและความสามารถ  ใน
อันที่จะนําไปใชปฏิบัติงานดวยตนเองใหไดจริงๆ    เพื่อสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสุขและ
สรางสรรคประโยชนใหแกสังคมและชาติบานเมือง”  ทิศนา  แขมมณี  (2542 : 166)    วิชัย    ตันศิริ    
(2539 : 13)    กลาววา  การศึกษาจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคน    ซ่ึงเปนพื้นฐานอัน
สําคัญของการพัฒนา   และเปนเครื่องมือช้ีนําทางสังคม   ผูที่ไดรับการศึกษาจึงเปนบุคคลที่มี
คุณภาพ   และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ   (สํานึกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2539 : 13)   นอกจากนั้น  ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 165)  ไดกลาววา  การที่จะพัฒนาประเทศโดย
ละเลยการพัฒนาทางการศึกษานั้น  ไมสามารถชวยใหประเทศเจริญรุงเรืองไดอยางยั่งยืน   ดังพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา  “งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยาง
หนึ่งของชาติ  เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอ
ใหญ”   ทิศนา แขมมณี  (2545 : 167)    ประเสริฐ  วิเศษกิจ  (2542 : 3)  กลาววา  การศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรูของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรูและการสรางองคความรู  อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต  การจัดการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบัน  ยังไมสามารถสนองความตองในการพัฒนาบุคคล  
ชุมชน  ทองถ่ินและประเทศ  สอดคลองกับรุง  แกวแดง   (2543 : 3)   กลาววา  การจัดการศึกษาของ
ไทยในปจจุบันยังไมสอดคลองกับความตองการของบุคคล    เมื่อตองเผชิญกับกระแสความ
คาดหวังของสังคม  ที่จะใหการศึกษา  มีบทบาทในการเตรียมคนใหพรอม   สําหรับการแขงขันใน
สังคมโลกดวยแลวก็ยิ่งเห็นสภาพความสับสน  ความลมเหลวและความลาหลังของการศึกษามาก
ขึ้น  วิกฤตที่สําคัญของการศึกษา  คือ  วิกฤตของผูเรียน  นั่นคือ  ผูเรียนมีความทุกข  เนื่องจากเนือ้หา
ที่เรียนไมสอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน  ตองจําใจเรียนสิ่งที่ไกลตัว  ตองสราง
จินตนาการดวยความยากลําบาก  ตองทองจําตลอดเวลา  ขาดการเชื่อมโยงความรูที่ไดจากการเรียน
มาใชปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ทําใหเกิดความสับสน ผลที่เกิดคือ  การมีเจตคติทางลบตอการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา
อบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม  ใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบ 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการ
ตางๆ  เรงรัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครูและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐให
คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ  และให
ความคุมครองการจัดการศึกษาอบรมขององควิชาชีพและเอกชน  ภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  และ
เพื่อสนองเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช  2540  รัฐบาลจึงไดจัดทําพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ขึ้น  เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรม   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  6  ระบุใหการจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และมาตราที่ 
22  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มุงสรางบรรยากาศที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต  โดยใชส่ือที่
หลากหลาย ในลักษณะองครวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู  และความสนใจของ
ผูเรียน  คํานึงถึงการใชสมองทุกสวน  (Whole brain  approach)  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา  
มีศักดิ์ศรี  มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  ซ่ึงสอดคลองกับการปฏิรูปการ
เรียนรูและเจตนารมณของ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ .ศ .  2542    (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 : 1 – 2) 
 สุภรณ  สภาพงศ  (2543 : 5)  กลาววา  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ  การปฏิรูปการ
เรียนรู  อันเปนการปฏิรูปความคิดของคนทั้งระบบสังคมไทย  เปนเรื่องที่จะตองคิดเชื่อมโยงไปสู
เปาหมายเดียวกัน  คือการปฏิรูป ใหเกิดคุณภาพการเรียนรูถึงตัวผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพใน
การคิด  มีรูปแบบการคิดของตนเองและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  การเรียนรูในยุคของการ
ปฏิรูป  ผูเรียนจะตองเปลี่ยนความเชื่อ  ความคิด  บทบาท  จากผูที่รอรับความรูจากการบอกของครู
ไปเปนผูลงมือปฏิบัติเพื่อคนหาความรูใหมๆ  ที่เกิดจากการปฏิบัติของตนเอง    พนม  พงษไพบูลย  
(2543 : 3)  กลาววา  การเรียนรูที่ใหทุกคนมีสวนรวม   ดวยวิธีลงมือปฏิบัติจริง  จะทําใหเกิดการ 
เรียนรูที่แทจริง  การเรียนรูในยุคใหมจึงไมใชการเรียนหนังสือเพียงอยางเดียว  แตตองเรียนรูเพื่ออยู 
รวมกับผูอ่ืนดวย  ซ่ึงไพรัช  สูแสนสุข  (2543 : 3)   ไดกลาวอีกวา  การเรียนรูที่ดีคือ  การนําไปสูการ
พัฒนาชีวิตที่ดีของผูคนในสังคม  ซ่ึงจะ เปนฐานของการพัฒนาสังคมที่สันติ  แตสังคมโลกใน
ปจจุบันเปนสังคมโลกาภิวัตน   ที่มีบริบทโดยรวมเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ว   การจัดการเรียนรู 
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จําเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อใหเทาทันกับความเปนโลกาภิวัตน  โดยตองอาศัยความรวมมือของทุก
คนในสังคม  เพื่อสรางสรรคใหเกิดการเรียนรูที่งดงามทั่วทั้งแผนดิน   แตเนื่องจากการศึกษาของ
ไทย เนนความรูความจํามากกวา  ความสามารถในการปฏิบัติ  การพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนจึง 
คอนขางมีนอย  ซ่ึงไดแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลาง ดังนั้น  จึงควร
เปล่ียนใหผูเรียนเปนศูนยกลางแทนครูเปนศูนยกลาง  ครูจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัด การ
เรียนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู   จัดเนื้อหาสาระ  กิจกรรม  ใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ    การเผชิญสถานการณ    ใหใกลเคียงกับสภาพจริงในวิถีชีวิตของผูเรียน ศักดิ์สิทธิ์  
พันธเขียว  (2542 : 59)  กลาววา  การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในยุคโลกาภิวัตน  ครู
จะตองเปลี่ยนบทบาทจากผูบอกความรูไปเปนผูเบื้องหลัง  เปนผูวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู  
เอื้ออํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาทางดานการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียนรูจักคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  มีคุณธรรม  มีความขยัน  
ประหยัดซื่อสัตย  และมีวินัยในตัวเอง  ผูเรียนจะเปนคนดี  คนเกง   ดวยการเรียนรูดวยตนเอง  รูจัก
การตัดสินใจ  รูจักที่จะเลือกวิชาที่จะเรียนรูตามที่ตนเองชอบและถนัด  โดยไมตองมีใครกําหนดให  
และเมื่อเรียนสําเร็จแลวก็จะมีแตความเชื่อมั่น 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   เปนผลผลิตจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540    และ
เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงเนนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ผสมผสานสาระความรูๆ  อยางไดสัดสวนสมดุล   
ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยมที่ดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค  จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนรู  อํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู   พรอมทั้งกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เพื่อให
ผูเรียนไดพัฒนาองครวมของความเปนมนุษย  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองตามศักยภาพ  ไดเขารวมกิจกรรมที่เกื้อกูลการเรียนรูจากสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมไดอยาง
เหมาะสมและอยางมีความสุขดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ (กระทรวง ศึกษาธิการ  
2545 : 2 – 3) 
 การจัดการศึกษาจึงมีความแตกตางไปตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  และสาระการ
เรียนรู   หรือหลักสูตรที่กําหนด    ซ่ึงการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู  พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 
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ผูเรียน  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การศึกษาที่ดีมิใชทําคนใหเปน
ทรัพยากรมนุษยของระบบเศรษฐกิจเทานั้น  แตจะตองเปนการทําคนใหรูเทาทันสิ่งที่เปนอยูและ
เกิดขึ้น  มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  สามารถดํารงตนอยูในโลกแหงความเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ความสุข  (กรมวิชาการ  2545 : 2) 
 การศึกษานอกโรงเรียนเปนการจัดการศึกษา ใหกับกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางกัน
ตามสภาพปญหา และความตองการ  ที่จะศึกษาเนื้อหาสาระวิชาตางๆ    เปนการจัดการศึกษาที่
มุงเนนใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง    ครอบครัวและสังคมใหดีขึ้น  
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   
มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ   เปนคนดี  มีปญญาและอยูรวมกันในสังคมอยางมี
ความสุข    ซ่ึงนอกจากองคประกอบสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ   ไดแก  กลุมหมวดวิชา
พื้นฐาน  ประกอบดวย  วิชาภาษาไทย   วิชาคณิตศาสตร    วิชาวิทยาศาสตร  ภาษาตางประเทศ  และ
กลุมหมวดวิชาประสบการณ    ประกอบดวย   วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน   วิชาทักษะชีวิต 1  วิชา
ทักษะชีวิต 2   และวิชาพัฒนาอาชีพแลวโครงสรางหลักสูตร  ยังไดกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ซ่ึงเนนการพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติม  จากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมสาระ   เพื่อกระตุนให
ผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถและความถนัดของตนเอง   ครูการศึกษานอกโรงเรียนจึง
ตองมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอน   เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความ
เปนจริง  ตามสภาพวิถีการดํารงชีวิตของผูเรียนมากที่สุด   (กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2545 : 48) 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนระบบ  ประกอบดวย  รูปแบบ
กระบวน การ  วิธีการที่หลากหลาย  เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มี
ความหมายและมี คุณคาในการพัฒนาผูเรียน  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณและสังคม  
มุงสรางเสริมเจตคติ  คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจัก
และเขาใจตน เอง  สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ  และดํารงไวอยางมีความสุข 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่จัดอยางมีรูปแบบดวยวิธีการที่หลากหลาย  เพือ่ให
ผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  เพื่อพัฒนารางกายทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  
อารมณและสังคม  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  ประกอบดวย  กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรม
นักเรียน  ซ่ึงสามารถบูรณาการไวดวยกัน  เพราะถึงแมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละประเภทจะมี
จุดมุงหมายเฉพาะแตกตางกัน  แตการจัดกิจกรรมทุกประเภทจะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน  (กรม
วิชาการ  2546 : 6 – 7) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูใน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6 
 
รูปแบบของการปฏิบัติ  เปน กระบวนการเชิงบูรณาการ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมเปน
พื้นฐาน  เพื่อสนองความสนใจ  ความถนัดและความตองการของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เนนการใหผูเรียนเห็นคุณคาของวิชาความรู  อาชีพ  และการดําเนินชีวิตที่ดีงาม  
ตลอดจนเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ  ปลูกฝงจิตสํานึกในการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคมใหสามารถจัดการกับชีวิตและสังคมได  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค   รักและเห็นคุณคาใน
ตนเองและผูอ่ืน  มีคานิยมในความดีงาม  มีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม  และเปนกิจกรรมที่ฝกการทํางานและการใหบริการ
ดานตางๆ  ที่เปนประโยชนตอตนเอง  สวนรวม  เพื่อเสริมสรางความมีน้ําใจ  เอื้ออาทร  ความเปน
พลเมืองดี  และรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  (กรมวิชาการ  2546  : 8)   พรพรรณ  
ทรัพยะประภา  (2541 : 13)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงเปนกิจกรรมที่ใหความชวยเหลือ  
แนะนํา  และแนะแนว  เพื่อใหผูเรียนปรับตัวใหทันกับสภาพปญหาสังคม  ปญหาเศรษฐกิจ  และ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีไปสูกระแสโลกาภิวัตน  นอกจากนั้น   นิวัตร  นาคะเวช   (2546 : 
21)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการ  ดวยรูปแบบ  วิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อใหไดรับประสบการณจริง   เห็นคุณคาในการพัฒนาตนเอง  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  อารมณและสังคม  มุงเสริมเจตคติ   คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค   สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง   สรางจิตสํานึก  รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไวอยางมีความสุข  
มังกร  กุลวานิช  (2542 : 17)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหกับ
ผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  ที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการ  
เปนกิจกรรมในการสงเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร  และจงกล  
ทรัพยสมบูรณ  (2545 : 19)  กลาววา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายสอดคลองกับความ
ถนัด ความสนใจของผูเรียนและตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะ
เปนองครวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมดของผูเรียน  เปนกิจกรรมอะไรก็ไดที่จะเปนการสรางสรรค
ตนเอง  สรางสรรคสังคม  เปนกิจกรรมที่ประสานเชื่อมโยงนําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงค  ซ่ึงตองมีการประเมินเมื่อผูเรียนจบหลักสูตร    
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงสรางเสริม
ผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  
มีทักษะการดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักคิด  ตัดสินใจ  แกปญหา
ในชวงวิกฤต  วางแผนการศึกษาตอ  และการพัฒนาตนสูโลกอาชีพ  การมีงานทํา  รวมทั้งดําเนิน
ชีวิตอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ  2546 : 2)    นิวัตร  นาคะเวช  (2546 : 21)  กลาววา  กิจกรรม 
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พัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให
ไดรับประสบการณจริง  เห็นคุณคาในการพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ
และสังคม  มุงเสริมเจตคติ   คุณคาชีวิต  ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  สงเสริมให
ผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  สรางจิตสํานึก  รักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนให
เปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไวอยางมีความสุข  มังกร  กุลวานิช  (2542 : 
17)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหกับผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรม
ตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  ที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการ  เปนกิจกรรมในการสงเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร  และจงกล  ทรัพยสมบูรณ  (2545 : 19)  
กลาววา  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลายสอดคลองกับความถนัด ความสนใจของผูเรียน
และตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะเปนองครวมของการจัด
กิจกรรมทั้ง หมดของผูเรียน  เปนกิจกรรมอะไรก็ไดที่จะเปนการสรางสรรคตนเอง  สรางสรรค
สังคม  เปนกิจกรรมที่ประสานเชื่อมโยงนําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  ซึ่งตองมีการ
ประเมินเมื่อผูเรียนจบหลักสูตร 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาการทางดานการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนอยางมาก   ซ่ึงนอกจากจะปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีพื้นฐานทางดานความรูแลว  
ยังมุงเนนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรูที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต   เพื่อการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น  ซ่ึงจะนําไปประยุกตในการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต และสังคมที่ดีงาม   อันเปนเปาหมาย
หนึ่งของการศึกษา  ที่ตองการปลูกฝงใหเปนคุณลักษณะประจําตัวของผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษา  
(กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 2546 : 3)  บังอร  อนุเมธางกรูและคณะ  (2542 : 43)  กลาววา  
แนวทางหนึ่งที่ครูจัดกิจกรรมทําไดคือ   การจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู  ที่เนนให
ผูเรียนไดรวมทํากิจกรรม  เพื่อจะไดเกิดประสบการณตรงกับผูเรียน     อันเปนการตอบสนองความ
ตองการทางดานรางกาย  อารมณและสังคม  พัฒนาความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ    
ดังนั้น  การจัดการเรียนรูจึงควรมุงเนน ประสบการณการทํากิจกรรมและการทํางาน  ลดการทองจํา
เนื้อหาตางๆ   เพราะการเรียนรูโดยการทองหนังสือ หรือเอาวิชาเปนตัวตั้ง ไมสามารถทําใหผูเรียน 
เผชิญและแกปญหาได   ประเสริฐ  ธรรมโวหาร  (2542 : 129)  กลาววา  ครูผูสอนจึงควร
ปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนการสอน   ใหสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542    มาตรา 24    ดังนี้  1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน    โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
2)   ฝกทักษะการะบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช  
เพื่อปองกันและแกไขปญหา    3)  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการ 
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ปฏิบัติใหคิดได    คิดเปน  ทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  4)  จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ   อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา  5)  สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัด
บรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และ
มีความรอบรู  รวมทั้งสามารถใช การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู  ทั้งนี้ครูและ
ผูเรียนอาจเรียนไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ  6)  จัดการ
เรียนรูใหเกิดไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  ผูปกครอง  และ
บุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  2542 
 จากแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  
24  และแนวคิดของนักการศึกษาดังที่กลาวมานั้น  วิชัย  วงษใหญ  (2542 : 2)  ได ใหความเห็น
สอดคลองกันวา  การทํางานรวมกันดวยความสุข  และสรางสรรค   การนําประสบการณมา
สังเคราะหเปนปญหาที่สูงขึ้นหรือที่เรียกวา  การสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยที่บทบาทของครู
เปนผูเอื้ออํานวยความสะดวก  กระตุนการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามสภาพและธรรมชาติของการ
เรียนรู  รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหเหมาะสมกับการสรางศักยภาพการ
เรียนรูของแตละบุคคล  ใหเจริญไดถึงขีดสุด   เพื่อเปาหมายของการศึกษา  ใหเปนคนดี  คนเกงและ
มีความสุข 
 การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ไดมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ในการชวยใหผูเรียนไดรูจัก  เขาใจและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน   มีทักษะและวิธีการแสวงหา
ขอมูลจากแหลงตางๆ  สามารถจัดระบบ  กล่ันกรอง  เลือกใชขอมูลอยางฉลาดและเหมาะสม  
สามารถกําหนดเปาหมาย   วางแผน  วิเคราะห  สังเคราะห ตลอดจนปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  
โดยใชขอมูลคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐาน  ในการตัดสินใจ  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ดังที่  เบลาทและคลอสไมเออร  (Blount  and  
Klausmeiers  1984 : 534, อางถึงใน  สุนทรีย  วัฒนาศิลป  2535 : 2)  ไดใหความเห็นวา  กิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความสําคัญและจําเปนตอผูเรียนอยางยิ่งที่ชวยใหผูเรียน  ไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงตามความสนใจ  ไดฝกการทํางานเปนหมูคณะ  เปนการพัฒนาดานจิตใจและ
สังคม   ซ่ึงไพโรจน  นาคะสุวรรณ  และวันนอร  มะทา  (2528 : 10)  ไดใหแนวคิดวา  กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียน  ไดเลือกเขารวมกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ  มุงเนนใหเกิดทัศนคติที่ดี  เห็นคุณคาหรือประโยชน  ไดรับความสนุกสาน
เพลิดเพลินในการเขารวมกิจกรรม    
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  โดยใชกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีความ
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  จันทรา  สุทธิกุล  (2543 :  บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  
5  ผลการศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร  ทําให
ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตรสูงกวาผูเรียนที่เรียนตามปกติ  และสุมิตรา  อังวัฒนกุล  
(2534 : 121 – 122)  ใหความเห็นวา  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยสรางสภาพแวดลอม  สงเสริม
การเรียนรูในการทํากิจกรรม  ผูเรียนจะไดสรางความสัมพันธและความรวมมือในระหวางผูเรียน
ดวยกันและกับครูผูสอน ซ่ึงความสัมพันธนี้กอใหเกิดบรรยากาศ  ที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของผู 
เรียนแตละคน ผูเรียนกลาที่จะแสดงออกมากขึ้น  นอกจากนั้น  สุนทรีย  วัฒนาศิลป  (2535 : 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ  ภายใตการจัดการของ
บุคลากรเปนคณะในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลการศึกษาการออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม  มีความสนุกสนาน  รูจัก
บทบาทของตนเองในกลุม  รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และครูไดมีโอกาสดูแลนักเรียน
อยางใกลชิด  ครูมีความกระตือรือรนในการสอนมากขึ้น  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  
เปนการจัดกิจกรรมที่มุงกระตุนใหผูเรียนรูจักตนเอง  คนพบความสามารถ  ความถนัดของตนเอง  
เห็นคุณคาในการประกอบอาชีพที่สุจริต  เปนผูมีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  รูจักบทบาท
หนาที่  มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและครอบครัว  การบําเพ็ญประโยชนใหชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติ  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงควรจัดใหตรง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง  และตรงกับความตองการของสังคมโลก  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  มี
ทักษะที่สามารถนําไปเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต     
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนนวัตกรรม
หนึ่งที่สามารถจัดการเรียนรูเพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล  และแนวทางการปฏิรูป  
กระบวนการเรียนรูของสํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กลาวคือ  ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุข  ไดเรียนรูแบบองครวม  ไดเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง  ไดเรียนรูรวมกับ
บุคคลอื่น  และไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง  สอดคลองกับ  อรทัย  มูลคําและคณะ  
(2543 : 8)   ไดกลาววา  การจัดการเรียนรูกับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับความสามารถ  
และความสนใจของผูเรียน  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
ของกิจกรรม  จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  ญาดาพนิต  ธรรมเกสร  (2546 : 70)  
กลาววา   ในยุคปฏิรูปการศึกษา  กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปน 
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สําคัญ  ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบนพื้นฐานของความรูคูคุณธรรม  และสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในการสรางสรรคตอตนเอง  และสวนรวมไดอยางถูกตองเหมาะสม  สํานักโครงการ
พิเศษ  สํานักงานงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 13)  ไดกลาวถึง  การศึกษา
แบบบูรณการวา  การที่จะเขาใจสิ่งตางๆ  อยางแจมแจงเกิดความหมายและนําไปใชไดดี  ก็ตอเมื่อ
ความรู  ความคิดยอยๆ  อยูรวมกัน  สัมพันธและเชื่อมโยงกัน  จนสามารถมาองเห็นความสัมพันธ
ของส่ิงนั้นกับสิ่งอื่นรอบตัว  ซ่ึงมีผลใหเกิดการนําความรู  ประสบการณที่ไดมาจัดระบบระเบียบ
ใหมใหเหมาะสมกับตนเอง  เปนองครวมของความรูตนเองที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปน
ระเบียบ  ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2540 : 82)  สรุปวา  ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไมจํากัดวาจะเกี่ยวกับสาขา
ใดวิชาใดโดยเฉพาะ  ซ่ึงเหตุการณเดียวกันแตกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง  ในการแกปญหา
ตางๆ  จําเปนตองใชความรูและทักษะจากหลายๆ  สาขาวิชามารวมกันแกปญหา  การเรียนรู
เนื้อหาวิชาตางๆ   ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกัน  จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
วิชา  และความสัมพันธของวิชาตางๆ  เหลานั้นกับชีวิตจริง 
 สําหรับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  แบงตามเขตการปกครองสวนทองถ่ินออกเปน  7  อําเภอ     สถานศึกษาแตละอําเภอ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ไดแก  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมืองนครปฐม   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  ศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางเลน  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล  และ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน  ทุกสถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดนครปฐม 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนั้น   จากการ
สอบถามความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน  พบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนไมสามารถ  
เชื่อมโยงสาระการเรียนกับเหตุการณและส่ิงแวดลอมที่สามารถประยุกตใชในชีวิตจริงได    
เนื่องจากไมเขาใจ  หลักการ  วิธีการ   แนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ประกอบกับ  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนไมเคยเขารับการอบรม และศึกษาดูงาน  ดานการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  ขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  และขาดคูมือ
ที่จะใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ครูจึงยังคงจัดการเรียนการสอนแบบเดิม  กลาวคือ  
ครูเปนผูบอก  ผูเรียนเปนผูฟงและปฏิบัติตาม  โดยครูไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
ความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียน   การที่จะพัฒนาความรู  ความสามารถของ
ครูใหปฏิบัติงานใหไดผลอยางแทจริง  หนังสือ  คูมือจะเปนแนวทาง  วิธีการ  พัฒนาความรู 
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ความสามารถของครูได  เพราะหนังสือหรือคูมือจะเปนแนวทางในการศึกษา  เพื่อใหผูศึกษาได
เรียนรูในเรื่องที่สนใจไดตลอดเวลา  สามารถอางอิงและนําไปปฏิบัติไดทันที  ดังที่   นักปราชญและ
ผูรูไดกลาววา   (คมสันต  คมนทิพยรัตน  2545 : 65)  ถาทานใหปลากับคนจน  เขาจะมีปลากินเพียง
วันเดียว  แตถาทานสอนวิธีจับปลาใหเขา  เขาจะมีปลากินตลอดชีวิต  กลาวคือ  การที่ครูสอนให
ผูเรียนทองจํา  จดจําเนื้อหา  ในหนังสือหรือตําราเพียงอยางเดียว  เปรียบ เสมือนการใหปลากับคน
จน  ไมนานก็คงหมด  เนื่องจากในยุคการปฏิรูปการศึกษา  ขอมูลขาวสาร  เนื้อหาขอมูล  กฎเกณฑ
และทฤษฏีตางๆ  ที่มีอยูมากมายทั้งที่เปนจริงและไมเปนความจริง  ไมชาไมนานก็ตกยุค  ตกรุน  ตก
สมัยไปตามกาลเวลา  จะมีผูใดจดจําไดหมด  ฉะนั้น  ครูจึงจําเปนตองสอนวิธีจับปลาแกเขาแก
ผูเรียน  จะเปนวิธีการที่มีคา  มีประโยชนและยังเปนการสรางเสริมผูเรียนใหเปนผูรูที่  คิดเปน  ทํา
เปน  และแกปญหาเปน  เชนเดียวกับ    นุดี  รุงสวาง  (2543 : 9)  กลาววา  การพัฒนาครูโดยใชคูมือ
ศึกษาดวยตนเองมีผลดีคือ  ทําใหผูอบรมไมตองเสียเวลาในการเขารับการอบรม  เพราะคูมือเปน
เอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  โดยมีรายละเอียดแนะนําวิธีปฏิบัติกิจกรรม  
หรืออุปกรณเฉพาะอยาง  เปนการใหคําอธิบาย  เฉลยปญหา หรือขอสงสัย   เพื่อใหความรูและ
คําตอบอยางรวดเร็วดวยตนเอง  สวนคีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และ  มาเรียม  นิลพันธุ  (2541 : 14)  ไดทํา
การวิจัยเพื่อศึกษาและจัดทําคูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม  (อส.มศ.)  กลาววา  คูมือมีความจําเปนเพราะเปนแหลงของความรูและเปน
เครื่องชวยใหมีความเขาใจมากขึ้นสําหรับผูทํางานและมีการแนะนําการใชคูมือระหวางการอบรม  
จะเห็นไดวา  การวิจัยทั้ง  2  เร่ืองดังกลาว  เปนการสรางคูมือและมีการแนะนํา  อบรมการใชคูมือ
กอนนําไปใชจริง 
 จากสภาพปญหาและขอมูลดังกลาวครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความเห็นวา  การสราง
คูมือเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จะชวยใหครูมีความรูความเขาใจ
และสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดอยางถูกตองตลอดเวลา  คูมือจะเปน
เครื่องมือ ช้ีแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูรอบดาน  สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ซ่ึงสุมน  อมรวิวัฒน  (2526 : 158)  กลาววา  แนวทางในการ
ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีพื้นฐานทางดานความรู  และวิธีการแสวงหาความนั้นตองอาศัย
เทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เราใจ  จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ  กระตือรือรนและมี 
สวนรวมในกิจกรรม  รูจักความรับผิดชอบ  รูจักคิดวิจารณและใหเหตุผล  มีศรัทธาที่จะปฏิบัติงาน
อันจะเปนการสรางเสริมศีลธรรม และจริยธรรม  ไดดีกวาการบรรยายและคําติเตียน 
 สรุปไดวา  การพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  จะเปนแนวทางใหครูการศึกษานอกโรงเรียนไดศึกษาถึง  รูปแบบ  วิธีการ  เพื่อให 
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เกิดความรู  ความเขาใจ  และสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับผูเรียนได
อยางมีประสิทธิ  สามารถทําใหผูเรียนเกิดความรูรอบดาน  และเกิดการเรียนรูที่ แทจริง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาคูมอืการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ  
บูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแนวคิด  ทฤษฏีและ
งานวิจัยตางๆ ของนักการศึกษา   เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู  ไดแก  ยุพเรศ  วังยายฉิม  
(2540 : 37 – 38)  กลาวถึงขั้นตอนการสรางคูมือศึกษาธรรมชาติไว  3  ขั้นตอนคือ  1)  การสราง
คูมือศึกษาธรรมชาติ  2)  การพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติ  3)  การทดลองใชคูมือศึกษาธรรมชาติ  
ประสงค  พรจินดา  (2541 : 90 – 96)  ไดทําการวิจัยและเสนอขั้นตอนในการสรางคูมือคุณภาพการ
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  3  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  ศึกษารูปแบบและวิธีเขียนคูมือคุณภาพและ
วิธีการดําเนินงาน  2)  รวบรวมความคิดจากเอกสารและตําราวิชาการตางๆ  เชน  คูมือนักศึกษา  
ระเบียบการพัฒนาและแกไขหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดและประเมินผล
การสอน  แลวทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอคิดเห็นและหลักการตางๆ  มากําหนดเปน
รายละเอียดของคูมือ  3)  เขียนรายละเอียดคูมือคุณภาพและคูมือวิธีการดําเนินงาน  พรชัย  หนูแกว  
(2541 :   บทคัดยอ)  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยมี  4  ขั้นตอนคือ  1)  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การรางหลักสูตร  3)  การทดลอง
ใชหลักสูตร  4)  การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  ฉลอง  นุยฉิม  (2542 : 35)  ไดกลาวถึงขั้นตอน
ในการพัฒนาคูมือส่ือความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลา  3  ขั้นตอนดังนี้ 1)  การผลิตคูมือส่ือความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตร  
ซ่ึงประกอบดวย  เตรียมการสรางเนื้อหาคูมือ  สรางเนื้อหาหนังสือคูมือและการผลิตคูมือ  2)  การ
พัฒนาคุณภาพสื่อความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตรโดยการทดลองเบื้องตนครั้งที่ 1  ซ่ึงเปน
การทดลองแบบ  1  ตอ  1  (Individual  Tryout)  ไปใหนักทองเที่ยวทดลองใช  ทําการทดลอง
เบื้องตนคร้ังที่ 2  เปนการทดลองกลุมเล็ก  (Small  Group  Tryout)  และทําการประเมินคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิ  3)  การทดลองใชคูมือ    คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และ  มาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 13)  
เสนอขั้นตอน  การทําคูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  
(อส.มศ)  4  ขั้นตอนคือ  1)  สํารวจขอมูล  โดยการวิเคราะหเอกสาร  คูมือปฏิบัติงาน  สัมภาษณ  
ผูเกี่ยวของและประมวลผล  2)  พัฒนาคูมือปฏิบัติงาน  อส.มศ.  เปนการนําผลการสํารวจขอมูลใน
ขั้นตอนที่ 1  มาสรางโครงรางคูมือและตรวจสอบโดยผูเชียวชาญ  3)  ทดลองใชคูมือ โดยนําคูมือ
ปฏิบัติงานไปให  อส.มศ. จํานวน  35  คน  ทดลองใช   4)  การประเมินผลการทดลองใชคูมือและ 
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ปรับปรุงคูมือ  โดยสัมภาษณความคิดเห็น  สังเกตแบบมีสวนรวม  และประมวลผลขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญ  กันทิมา  เอมประเสริฐ  (2542 : 6)  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาคูมือการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานดังนี้  1)  สํารวจขอมูลพื้นฐาน  เปนการสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  2)  พัฒนาคูมือ  นําคูมือท่ีพัฒนาแลวไปหา
คุณภาพแบบเปนรายบุคคลและกลุมยอย  3)  ทดลองใชคูมือ  เปนการหาคุณภาพแบบกลุมใหญและ  
4)  ประเมินผลและปรับปรุงคูมือที่พัฒนาขึ้น  อาทิตยา  โลห พัฒนานนท  (2543 : 33)  ไดกลาวถึง
ขั้นตอนการสรางคูมือการใหคําปรึกษาทางโภชนาการดังนี้  1)  การวางแผนการรางคูมือ  ไดราง
คูมือที่ประกอบไปดวยสวนตางๆ  คือ  บทนํา  การคัดกรอง  ผูรับบริการ  การคนหาปจจัยเกื้อหนุน
และวิธีการใหคําปรึกษา  2)  การทดสอบคูมือ  โดยตรวจสอบดานความตรงตามเนื้อหา  ซ่ึงได
ดําเนินการจัดการประชุมระดมสมอง  จากนั้นนําผลที่ไดมาทําการปรับปรุงแกไข  ทดสอบอีกครั้ง
โดยผูเชี่ยวชาญ  3)  การทดสอบการพัฒนาคูมือ  การสรางหลักสูตรระดับโรงเรียนสกหรบครู
ประถมศึกษา  มีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้  1)  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน  โดยการศึกษาหาความรู  
ความเขาใจและความตองการของครู  เกี่ยวกับการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  ศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นและความตองการครู  ผูเกี่ยวของ  ศึกษาแนวทางและวิธีการสรางหลักสูตร
ระดับโรงเรียน  2)  พัฒนาคูมือโดยจัดทําโครงสรางคูมือ  นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  ปรับปรุง
แกไขหาประสิทธิภาพคูมือ  3)  ทดลองใชคูมือ  โดยจัดอบรมแนะนําการศึกษาคูมือ  แลวใหครูนํา
คูมือไปศึกษาดวยตนเองและสรางหลักสูตร  4)  ประเมินผลคูมือและปรับปรุงหลักสูตรที่ครูสราง
ขึ้นโดยผูเชียวชาญ   พรรณี  ดุจดา  (2545 : บทคัดยอ)  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  การเตรียม
ความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัยดังนี้  1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐานและความตองการ  โดย
ศึกษาความรู  ความเขาใจ  ความคิดเห็นและความตองการขององคการบริหาร สวนตําบล  2)  การ
พัฒนาคูมือโดยการสรางคูมือฉบับราง  3)  การทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผลและแกไข
ปรับปรุงคูมือ  ไพเราะ  รอยตระกูล  (2546 : บทคัดยอ)  ไดเสนอขั้นตอนการการพัฒนาคูมือการจัด
การศึกษาเยาวชนนอกระบบดังนี้  1)  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2)  พัฒนาคูมือโดยจัดทําโครงสรางคูมือ  
3)  ทดลองใชคูมือ  โดยแนะนําการใชคูมือใหกับสมาชิองคกรบริหารสวนตําบล  4)  ประเมินผล
และแกไขปรับปรุงคูมือ  สุจีรา  จีรติวรา  (2546 : 71 – 81)  ไดเสนอขั้นตอนการพัฒนาคูมอไว  4  
ขั้นตอนดังนี้  1)  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน  โดยศึกษาความรูความเขาใจ  ความคิดเห็นและความ
ตองการในการจัดทําคูมือ  2)  การพัฒนาคูมือโดยจัดสรางคูมือฉบับราง  3)  การทดลองใชคูมือโดย
แนะนําการใชคูมือใหกับผูปกครองเปนรายบุคคล  จํานวน  11  คน  ทดลองใช  4)  การประเมินผล
และแกไขปรับปรุงคูมือ 
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 จากการศึกษากระบวนการวิจัยการพัฒนาคูมือ  การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของนักการศึกษา  ผูวิจัยไดสังเคราะหกระบวนการการวจิยัสรุป
ไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  วิจัย  (Research)  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน  เปนการศึกษาจาก   เอกสาร  
งานวิจัย  แนวคิด  ทฤษฏี  เกี่ยวกับสภาพความตองการ  แนวทาง  ความคิดเห็น  ความรูความเขาใจ
การพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่  2  พัฒนา   (Development)   การพัฒนาคูมือ   โดยจัดทําคูมือฉบับราง
ประกอบดวย  คําแนะนําการใชคูมือ  วัตถุประสงคของคูมือ  ของขายเนื้อหาคูมือ  การจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ประสิทธิภาพ คูมือแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout)  โดยใหครูทดลองใช  3  คน  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข   หลังจากนั้นจึงหาประสิทธิภาพคูมือแบบกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  โดยให
ครูทดลองใช  5 คน   นํามาปรับปรุงแกไข  กอนนําไปทดลองใช 
 ขั้นตอนที่ 3  วิจัย  (Research)  ทดลองใชคูมือและหาประสิทธิภาพ ของคูมือกับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  26  คน 
 ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา  (Development)  ประเมินผลการใชคูมือ  โดยประเมินความรูความ
เขาใจ  กอนและหลังการใชคูมือ  ประเมินความเหมาะสมของคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    และประเมินความสามารถของครูการศึกษานอก
โรงเรียนดังแผนภูมิที่   1 กรอบแนวความคิด    หนา 15 
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                                                                                                         ไมผาน            
 
 
                                                                                                                          ผาน 
                
 
                                                                                                                                                                     
 
 

ข้ันตอนที่ 1  
ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

 
-ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย 
เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ
การจัดกิจกรรมพฒันา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 
-ศึกษาความคิดเหน็ที่มี
ตอการพัฒนาคูมอื  การ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  จากผูเกี่ยวของและ
ผูเชี่ยวชาญ 
-ศึกษาความตองการการ
พัฒนาคูมอืการจัด
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ
ของครูการศึกษานอก
โรงเรียน 

ข้ันตอนที่  
การพัฒนาคูมือ 

 
-พัฒนาโครงรางคูมือ 
ประกอบดวย 
-คําแนะนําการศึกษา
คูมือ 
-วัตถปุระสงค 
-ขอบขายเนือ้หา  
-แนวทางการจดั
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 
 
ตรวจสอบคูมอืฉบับราง
โดยผูเชี่ยวชาญ 
 
 

ปรับปรุงแกไข 
 
 

หาประสิทธิภาพคูมือ
เปนรายบุคคล 
(Individual Tryout) 
 
 
 

ปรับปรุงแกไข 
 
 

หาประสิทธิภาพคูมือ
แบบกลุมยอย (Small 
Group Tryout) 
 
ปรับปรุงแกไข 

ข้ันตอนที่ 3  
การทดลองใชคูมอื 

 
-ทดลองใชกบัครู
การศึกษานอก
โรงเรียน จํานวน 26
คน 
-แนะนําการใชคูมือ
และใหครูกลุม
ตัวอยางศกึษาคูมอื
ดวยตนเอง 
-หาประสทิธิภาพ
คูมือแบบ กลุม (Field  
Tryout) 

คูมือฉบบั
สมบูรณ 

ปรับปรุง 
แกไข ผลการ 

ประเมิน 

ข้ันตอนที่ 4  
ประเมินผลและรบัปรุง 
 
-ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับ การจดั
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  
-ความคิดเห็นที่มตีอ
คูมือการจัดกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวติดวย
การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 
-ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

 
แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวิจยั 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 2.  เพื่อพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  ใชประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 
 3.  เพื่อทดลองใชคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 
 4.  เพื่อประเมินผลและปรับปรุงคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ขอคําถามการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัย
ดังนี้ 
 1.  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนเปนอยางไร 
 2.  คูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ประกอบดวย  รูปแบบ  วิธีการ  กระบวนการ  ขอบขายเนื้อหา
อะไรบาง  และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80  หรือไม 
 3.  การทดลองใชคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนมีการดําเนินการอยางไร 
 4.  กอนและหลังการใชคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แตกตางกันหรือไม  ความคิดเห็นที่มีตอคูมือ  การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนอยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  คูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80 / 80 
 2.  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีความรูความเขาใจในคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  กอนและหลังการใชคูมือแตกตางกัน 
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ขอบเขตการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 1.  ประชากร ไดแก  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม จํานวน  25  คน 
ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จํานวน  11  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
ดอนตูม   8  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี   จํานวน  9  ครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอบางเลน  จํานวน   10  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล  จํานวน 8  คน    
และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน  จํานวน  20   รวม   91  คน 
 2.  กลุมตัวอยาง  เปนกลุมตัวอยางที่เจาะจง  ซ่ึงไดมาจากความสมัครใจของครูการศึกษา
นอกโรงเรียนและการสนับสนุนของผูบริหารสถานศึกษา    ไดแก  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
เมืองนครปฐม  จํานวน  15  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จํานวน  5  คน  และ
ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  จํานวน  6  คน  รวม  26  คน 
 3.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
           3.1  ตัวแปรตน  (Independent  Variables)  ไดแก  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
           3.2  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variables)  ไดแก 
                   3.2.1  ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
                   3.2.2  ความคิดเห็นที่มีตอคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ในดานรูปแบบ  เนื้อหา  และการนําไปใช 
                   3.2.3  ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 4.  เนื้อหาในคูมือ  ประกอบดวย 
           หนวยที่  1   คําชี้ แจงการใชคูมือ   ประกอบดวย   คําแนะนําการใชคูมือ  
วัตถุประสงคของคูมือ  ขอบขายเนื้อหาคูมือ 
           หนวยที่ 2  ความรูพื้นฐานในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน   ไดแก  การใหความรูพื้นฐานทั่วไป  การ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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           หนวยที่  3  การมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบูรณาการ 
 5. ระยะเวลาดําเนินการทดลองการใชคูมือ  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549 ใชเวลา4   
สัปดาห  ครูการศึกษานอกโรงเรียนนําคูมือไปศึกษาดวยตนเอง  2  สัปดาห  ดําเนินการทดลองใช
คูมือ  2  สัปดาห 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
หมายถึง  กระบวนการจัดทําคูมือเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
และความตองการ  2)  การพัฒนาคูมือฉบับราง  3)  การทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผลคูมือ 
 คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    หมายถึง  
เอกสารที่มีรายละเอียดชี้แจงวิธีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  โดยเนนการใหคําอธิบายในรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 ความรู   ความเขาใจ  หมายถึง  คะแนนความรูความเขาใจที่ไดจากแบบทดสอบความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ของครู
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม   
 ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นอยางอิสระที่มีตอคูมือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน  ในดาน
รูปแบบของคูมือ  เนื้อหาของคูมือ  และการนําไปใช 
 ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ    หมายถึง  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ของครู
การศึกษานอกโรงเรียนในการจัดทําโครงการ 
 ประสิทธิภาพของคูมือ  หมายถึง  เกณฑตัวช้ีวัดในการตัดสินประสิทธิภาพของคูมือการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ    
80 / 80 

80 ตัวแรก  หมายถึง  คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบขณะที่ใช 
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษา
นอกโรงเรียน 
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 80  ตัวหลัง    หมายถึง   คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังจากที่ได
ศึกษาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน 
 ครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม  หมายถึง  ผูที่มีหนาที่ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายนอก
ระบบโรงเรียน  เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องและนําไปสูการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  
แนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญ  ประกอบดวยหัวขอ
ตามลําดับตอไปนี้  คือ  
 1.   คูมือ    
 2.   การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
 3.   กิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิต 
 4.   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    
 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ    
 

คูมือ 
 
 คูมือเปนการศึกษาหาความรูจากเอกสาร  หรือ  ส่ิงพิมพทางการศึกษาที่ไดรวบรวม
เนื้อหาวิชาทั้งแนวคิดทฤษฏี  จัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหผูศึกษาสามารถศึกษาในรายละเอียดเรื่องนั้น ๆ  
ไดมากขึ้น มีภาพประกอบเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของผูศึกษา  และใชเปนกุญแจสําหรับไข
ปญหาขอของใจ หรือตองการใหไดความรูและคําตอบอยางรวดเร็ว   
 
ความหมายของคูมือ 
 คูมือ  หมายถึง  สมุดหรือหนังสือที่แตงขึ้นเพื่อใชประกอบวิชา  หรืออํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  (พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  2525 : 126) 
 คูมือ  (Manual)  หมายถึง  เอกสารที่นิยมจัดทําเปนรูปเลม  ทําใหสามารถใหรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  ไดมากขึ้น  มักจะมีภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจและเพื่อใหเขาใจไดงาย
ขึ้น  (กัญญา  ศิริกุล  2532 : 242) 
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 หนังสือคูมือ  เปนหนังสือที่เปนส่ิงพิมพเฉพาะกิจ  คือ  เปนส่ิงพิมพที่ใชเพื่องานเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง  เชน  หนังสือรายงานประจําป  หนังสือคูมือพนักงาน  คูมือการใชสินคา  ซ่ึงมักจะ
เปนหนังสือขนาดเล็ก  มีขนาดประมาณ  5 x 7  นิ้ว  ซ่ึงอาจจะเล็กหรือใหญกวานี้แลวแตการ
ออกแบบ  เพื่อความประหยัดสวยงาม  หรือเพื่อความสะดวกในการจับถือ  (สุโขทัยธรรมาธิราช  
2528 : 219 -229)   โกชัย  สาริกบุตรและสมพร  สาริกบุตร  (2521 : 1)   กลาววา  หนังสือคูมือเปน
ส่ิงพิมพทางการศึกษาอยางหนึ่ง  ใชเปนกุญแจสําหรับไขเมื่อเกิดความไมเขาใจ  ตองการคําอธิบาย  
ตองการใหเฉลยปญหา   หรือตองการใหไดความรูบางอยาง  ใหไดคําตอบอยางรวดเร็ว  เปน
ส่ิงพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อใหงายตอการเขาใจ   และ  ปยพันธ  แสนทวี  (2540 : 4)  กลาววา  คูมือ  
(Manual)  หมายถึง  เอกสารที่รวบรวมเนื้อหาทั้งทฤษฏีและแบบฝกหัด  สอดคลองกับ  ลองแมน  
(Longman 1992 : 809)  กลาววา  Manual  (n)  หมายถึง  หนังสือท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณตางๆ    ฉลอง  นุยฉิม  (2542 : 27)  ไดใหความหมายของคูมือวา  หมายถึง  หนังสือเลม
เล็กที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดที่งายตอการรับรูเขาใจ  และ
มักมีภาพประกอบดวยเสมอ 
 จากความหมายของคําวา  คูมือ  อาจกลาวโดยสรุปวา  คูมือ  (Manual)  หมายถึง  
เอกสาร  ส่ิงพิมพ  หรือหนังสือที่แตงขึ้นอยางเปนระบบ  มีภาพประกอบและแผนภูมิลักษณะตางๆ  
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ  อํานวยความสะดวกและเปนแนวทางใหผูที่ศึกษาเกิดความรูในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ 
 
แนวทางการพัฒนาคูมือ 
 แนวทางการพัฒนาคูมือ เปนขั้นตอนในการสรางคูมือเพื่อใหไดคูมือท่ีดีมีประสิทธิภาพ  
สามารถนําไปใชเปนรูปแบบ  แนวทางในการจัดกิจกรรมและแกไขปญหา  โดยสวนมากจะกําหนด 
การพัฒนาคูมือไวเปน  4  ขั้นตอน  ไดแก  1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การพัฒนาโครงสราง
คูมือ  3)  การทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผลจากการใชคูมือ 
 ในการพัฒนาคูมือ  ไดมีนักการศึกษาใหแนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาคูมือไว  ดังนี้ 
 อาทิตยา  โลหพัฒนานนท  (2531 : 31-32)  กําหนดขั้นตอนในการสรางคูมือ  3  
ขั้นตอนคือ 
 1.  การวางแผนรางคูมือ 
 2.  การเตรียมขอมูลในการสรางคูมือ 
 3.  การทดสอบคูมือ 
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 ยุพเรศ  วังยายฉิม  (2540 : 33)  เสนอแนวทางการพัฒนาคูมือ  ดังนี้ 

 1.  ศึกษาขอมลูเบื้องตนเพื่อวิเคราะหเนื้อหา  และ  รูปแบบของคูมือ 
 2.  วิเคราะหลักษณะของผูใชคูมือ 
 3.  กําหนดวัตถุประสงค  ขอบขายเนื้อหา  ความคิดรวบยอดในการใหความรู 
 4.  สํารวจรายละเอียดและกาํหนดจดุประสงคในการใหความรู 
 5.  เขียนเนื้อหาของคูมือใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม     
 6.  ออกแบบลักษณะรูปเลม  ภาพประกอบ  และจัดพิมพตามกระบวนการผลิต  นําไป 
ทดลองใชกับกลุมเปาหมาย  เพื่อพัฒนาคณุภาพของเครื่อง 
 ประสงค  พรจินดารักษ  (2541 : บาทคัดยอ)  กําหนดขั้นตอนในการพัฒนาคูมือ  ดังนี้ 
 1.   วิเคราะหขอมูล 
 2.  สรางคูมือ 
 3.  ประเมินคุณภาพคูมือ 
 สกุณา  ยวงทอง  (2542 : 29)  กําหนดขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  ดังนี้  คือ 

 1.   ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานวิจัย  จากเอกสาร  ตํารา  หลักสูตร งานวิจัย
ตางๆ  
 2.   วิเคราะหผูใชคูมือ 
 3.   กําหนดวัตถุประสงคและกําหนดขอบขายเนื้อหากวาง ๆ  ของคูมือ 
 4.    สํารวจรายละเอียดของกําหนดจุดศึกษาในคูมือ 
 5.   เขียนเนื้อหาของคูมือตามวัตถุประสงคและขอบขายเนื้อหากวาง ๆ  ของคูมือ 
 6.  ออกแบบรูปเลม  ภาพประกอบ  จัดพิมพ  ทดลองใชตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ของคูมือ 
 7.   แกไข  ปรับปรุงนําไปใชกับกลุมทดลองเพื่อการเก็บรวบรวมขอ 
 ฉลอง  นุยฉิม  (2542 : 109-110)  สรุปขั้นตอนในการผลิตคูมือส่ือความหมายธรรมชาติ 
และประวัติศาสตรได   ดังนี ้
 1.  ศึกษาเอกสารขอมูลเบื้องตนอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา 
 2.  สํารวจและกําหนดแหลงนันทนาการที่ตองการใชส่ือความหมาย 
 3.  ประเมินความคาดหวังของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตองการในแหลง 
นันทนาการ 
 4.  เดินสํารวจและบันทึกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  ในบริเวณแหลงนันทนาการ 
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 5.  ศึกษาเอกสารและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงนันทนาการในแตละแหงเพื่อใช 
สําหรับการสรางเนื้อหา 
 6.  กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตของเนื้อหา 
 7.  เขียนเนื้อหา  กําหนดรูปแบบ  และองคประกอบคูมือ  และจัดทําตนฉบับโดยการ 
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเปนระยะ ๆ 
 8.  พัฒนาคูมือโดยการทดลองใชกับนักทองเที่ยวเปนรายบุคคล  จํานวน  2  คน  เปน 
กลุมเล็ก  จํานวน  6  คน  และประเมินคุณภาพคูมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 9.  จัดพิมพคูมือฉบับที่ใชในการทดลอง 
 ปฐม  นิคมานนท  (อางถึงใน  สกุณา  ยวงทอง  2542  : 24-25)  กลาวถึงขั้นตอนการ
พัฒนาคูมือ  ดังนี้ 
 1.  เลือกหัวขอเร่ือง  ศึกษาเนื้อหาที่จะใหความรู 
 2.  ประเมินผูใชคูมือ  เพื่อใหทราบความตองการของผูใช 
 3.  กําหนดวัตถุประสงคของคูมือ 
 4.  รวบรวมและจัดเนื้อหา  โดยรวบรวมเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 5.  ทดสอบคูมือ  โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหา  นํามาปรับปรุงแกไข  และนําไป  
ทดลองใชกับผูเรียนที่มีลักษณะเชนเดียวกับกลุมเปาหมายที่ตองการ  นํามาปรับปรุงแกไขกอนนํา 
ไปจัดพิมพ 
 6.  จัดพิมพ  ออกแบบรูปเลมใหสวยงาม  และนําไปใชกับผูเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 
ตอไป 
 คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และ  มาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 14-15)  กลาวถึง  การจัดทําคูมือจะ 
ตอง คํานึงถึงความจําเปนของการสรางคูมือ  เพราะคูมือจะเปนแหลงของความรูของผูที่ตองการ
ศึกษาและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดทันทีไดอยางถูกตอง  ในการเขียนคูมือนั้นไมจําเปนตองอาศยั
ผูเชี่ยวชาญเทานั้นที่จะเปนผูสรางขึ้นมา  และผูใชคูมือก็ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเชนกัน  
เพราะหากมีผูเชี่ยวชาญแลว  คูมือก็จะไมมีความจําเปนอีกตอไป   เพราะผูเชี่ยวชาญจะใหคําแนะนํา
เพื่อแกไข   หรือปรับปรุงเทานั้น  เชน  ยกตัวอยาง  ปรับปรุงในสวนที่ตองมีการเพิ่มเติมใหมีความ
สมบูรณขึ้น   
 ขัน้ตอนในการพัฒนาคูมือมี   3   ขั้นตอน   ดังนี้ 
 1. วางแผนรางคูมือ  คําถามตอไปนี้จะเปนขอมูลในการตัดสินใจการวางแผนรางคูมือ          
           1.1  จุดหมายของคูมือคืออะไร   นั่นคือตองการใหผูใชนําไปใชอยางไร   ใชเพื่อ
อะไร หรือ ใชเมื่อไร เชนคูมือในการแกปญหา ใชคูมือกํากับการปฏิบัติหรือใชกอนการปฏิบัติงาน  
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                                1.2  ใครเปนผูใชคูมือ   ถากําหนดผูใชคูมือ  จะทําใหถึงทราบถึงความตองการ
ของผูใชทันที  พยายามสรางคูมือที่มีผูใชประเภทเดียวกันเทานั้น  เปนการยากที่จะทําคูมือสําหรับ
ผูใชหลายประเภท  เพราะผูใชอาจมีระดับการศึกษาที่ตางกัน  ดังนั้นความตองการในแตละระดับจึง
แตกตางกัน  และเปนการยากที่จะทําคูมือใหสามารถครอบคลุมความตองการทั้งหมดไดในทุก
ระดับ  การสรางคูมือที่มีผูใชประเภทเดียวกัน  จะทําใหคูมือนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
             1.3  การสอบถามผูใชวา   พวกเขาตองการคูมือแบบไหน   เชน  ไมตองการ
เนื้อหามากหรือตองรูปภาพประกอบ  การสรางตองพยายามสรางใหตรงกับความตองการของผูใช
มากที่สุด 
             1.4  คูมือนี้จะใชที่ไหน 
             1.5  คูมือจะใชอยางไร   เชน  ถาผูใชตองการใชเพื่อประกอบขั้นตอนในการ
ปฏิบัติ  ผูสรางคูมือควรจะมีรางขั้นตอนการทํางานประกอบ   
             1.6  เนื้อหาขอมูลในคูมือ  จะตองทําใหผูใชรูถึงสิ่งที่ตนเองตองการ มีความถนัด  
และสนใจ  และเปนสิ่งที่ผูใชนําไปปฏิบัติได    
             1.7 ในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน   ทําอยางไรจะทําใหผูใชเขาใจ
วิธีการใชคูมือ     
             1.8  การกําหนดขอมูลในแตละขั้นตอน  กําหนดอยางไร  
             1.9  การลําดับเนื้อหาในการเขียน  ลําดับอยางไร 
 2.   การเตรียมขอมูลในการพัฒนาคูมือ 
             2.1  การเขียนหัวขอใหญและหัวขอยอย 
             2.2  จัดลําดับหัวขอเหลานั้น 
             2.3  วางแนวการนําขอมูลใสในแตละหัวขอ 
             2.4    เร่ิมตนเขียนเนื้อหา  โดยการใชคํางาย ๆ  และส้ัน ๆ  อธิบายความหมาย
ศัพทเฉพาะได  มีการยกตัวอยางและลําดับของเนื้อหาตองมีความตอเนื่อง 
             2.5   วางแผนการสาธิตตัวอยาง 
 3.  การทดสอบคูมือ  ทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 
             3.1  เนื้อหาคูมือ 
             3.2  รูปแบบ 
             3.3  ผลกระทบ 
 ในการทดสอบนั้น  เราควรกําหนดผูทําการทดสอบและวิธีการทดสอบ  หลังจากนั้นนํา
คู มือไปตรวจสอบและนําผลที่ไดมาทําการแกไข  
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 ขั้นตอนการพัฒนาคูมือประกอบดวย  4  ขั้น ตอน  ดังนี้ 
 1.  การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 2.  การพัฒนาโครงรางคูมือ 
 3.  การทดลองใชคูมือ 
 4.  การประเมนิผล  ปรับปรุงแกไขคูมือ 
 
ลักษณะของคูมือท่ีดี 
 ในการพัฒนาคูมือขึ้นมานั้น  จําเปนจะตองคํานึงถึงลักษณะของคูมือเปนสําคัญ  เพราะผู
ที่ใช   หรือศึกษาคูมือนั้นจะใหความสนใจหรือไม  ขึ้นอยูกับลักษณะของคูมือที่ 
 บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2530 : 77)  กลาววา  ในการพัฒนาคูมือนั้น  ควรคํานึงถึงส่ิง
ตอไปนี้  คือ 
 1.  ใชภาษาชัดเจนเขาใจงาย 
 2.  ใครครวญถึงปญหา  และสถานการณตาง ๆ   อยางทะลุปรุโปรง  เพื่อใหผูใชเขาใจ
นําไป ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.   ควรออกแบบคูมอืใหสวยงามนาหยิบอาน 
 4.   ควรมีรูปภาพหรือการตูนประกอบ  เพื่อใหนาสนใจ 
 5.   หากเปนเลมควรทําปกใหสวยงามและทนทานตอการใช  เขียนหนาปกใหเดนชัด  
คูมือที่ใชสําหรับหนวยงานเพียงวิชาเดียว  ควรใชสีเดียวเพื่องายตอการบงชี้ 
 6.   แมจะกําหนดหัวขอไวตามองคประกอบขางตน  ผูทําคูมืออาจตัดหรือเพิ่ม 
หัวขอใดตามความเหมาะสมก็ได 
 ปฐม  นิคมานนท  (2533 : 44,  อางถึงใน  สกุณา  ยวงทอง  2542 : 24)  กลาววา  การ
สราง คูมือ  ควรมีการออกแบบปกและรูปเลมใหสวยสะดุดตาและจูงใจผูอาน  มีเนื้อหาสาระดี   
ควรใชประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เขียนใหอานงาย  เขาใจงาย  สวนประกอบอื่น ๆ  ที่จําเปน    
และ มีสวนทําใหหนังสือนาอานและนาสนใจ  ไดแก  ขนาดของตัวอักษรตองมีขนาดใหญเหมาะสม
กับ วัยของผูเรียน  ควรมีภาพประกอบตามความจําเปน  เพราะจะชวยใหผูอานเขาใจ  และจดจําได
ดีกวา การมีแตตัวหนังสือ  และจําเปนตองมีพื้นที่วางไวเพื่อใหผูอานไดหยุดพักสายตาบางเปนระยะ 
 คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และ มาเรียม   นิลพันธุ  (2542 : 17-18)   ไดแยกลักษณะที่ดีของคูมือ 
ออกเปน 3  ดาน  คือ 
 1.  ดานเนื้อหา 
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             1.1   เนื้อหาสาระหรือรายละเอียดในคูมือควรตรงกับเรื่องที่ศึกษา  และไม
ยากจนเกนิไป จนทําใหไมมผูีสนใจที่หยิบอาน 
             1.2    การนําเสนอเนื้อหาควรใหเหมาะสมกับพื้นความรูของผูที่จะศึกษา 
             1.3    ขอมูลที่มีในคูมือ  ผูอานสามารถประยุกตใชได 
             1.4    เนื้อหาควรเหมาะสมที่จะนําไปอางอิงได 
             1.5    ควรมีกรณีตัวอยางประกอบในบางเรื่อง  เพื่อจะไดทําความเขาใจงาย 
             1.6    ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาของคูมอืใหทันสมัยเสมอ 
 2.  ดานรูปแบบ 
             2.1   ตัวอักษรที่ใชควรมีตัวโต  และมีรูปแบบที่ชัดเจนอานงายเหมาะกับผูใช
คูมือ 
             2.2    ควรมีภาพหรือตัวอยางประกอบเนื้อหา 
             2.3    ลักษณะการจัดรูปเลมควรทําใหนาสนใจ 
             2.4    การใชภาษาควรใหเขาใจงาย เหมาะสมกับผูใชคูมือ 
             2.5   ระบบการนําเสนอควรเปนระบบจากงายไปยากหรือเปนเรื่อง ๆ   
 3.  ดานการนําไปใช 
             3.1    ควรระบุขั้นตอน  วิธีการใชคูมือใหชัดเจน 
             3.2    มีแผนภูมิ  ตาราง  ตัวอยางประกอบใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
             3.3    มีขอมูลที่สามารถใชเพื่อประสานงานตาง ๆ  ไดสะดวกรวดเร็ว 
             3.4    บอกสิทธิประโยชนและขอควรปฏิบัติใหเขาใจงาย 
 จากความเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของคูมือท่ีดี  สรุปไดดังนี้    1)  รูปแบบ  
มีขนาดรูปเลมเหมาะสม  ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน  รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา  และการ
นํา  เสนอ  การจัดกิจกรรมแตละขั้นตอนตองมีความชัดเจน  2)  เนื้อหา  วัตถุประสงคของคูมือตอง
กําหนดใหชัดเจน  ระบุขอบขายเนื้อหาคูมือใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค  เขาใจงาย  คูมือเกี่ยวกับ
การศึกษา  เนื้อหาความรูตองมีความเหมาะสม  ตรงกับความตองการและความจําเปน  การกําหนด
ขั้นตอนการจัดทําคูมือตองชัดเจน  เนื้อหาในแบบฝกหัดตองสัมพันธกับการประเมินผล  3)  การ
นําไปใช  
 
องคประกอบของคูมือ 
 ในการศึกษางานวิจัยตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือมือ  จะเห็นไดวา  คูมือจะมี
องคประกอบในคูมือที่ตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการจัดทําคูมือวา  มีการกําหนด 
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วัตถุประสงคอะไร  และคูมือนั้นใครจะเปนผูใชคูมือ   อาทิตยา  โลหพัฒนานนท  ไดสรางคูมือการ
ใหคําปรึกษาทางโภชนาการสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชนเมือง (2535 : บทคัดยอ)  
ประกอบดวย  บทนํา  เนื้อหา  การคัดกรองผูรับบริการ  การคนหาปจจัยเกื้อหนุน  วิธีการให
คําแนะนํา  คูมือศึกษาธรรมชาติประจําเสนทางเดินปาในอุทยานแหงชาติเขาใหญของ ยุพเรศ  วัง
ยายฉิม  (2540 : บทคัดยอ)  เปนคูมือที่สรางขึ้นสําหรับนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาใหญ  
ประกอบดวย  บทนํา  การเตรียมตัวกอนเดินปา  ขอควรทราบ  และเนื้อหา  (จุดใหความรู  20  จุด)  
ซ่ึงมีลักษณะคลายกับ  คูมือส่ือความหมายธรรมชาติและประวัติศาสตรการทองเที่ยวอุทยาน
แหงชาติภูหินรองกลาของ  ฉลอง  นุยฉิม   (2541 : บทคัดยอ)  ซ่ึงเปนคูมือสําหรับนักทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา  ประกอบดวย  คํานํา  คําแนะนํา  แผนที่ทองเที่ยว  ขอมูลทั่วไป  
เนื้อหา  (จุดทองเที่ยว  6  แหง)  และคูมือศึกษาธรรมชาติประจําเสนทางทางเดินศึกษาธรรมชาติใน
หมูบานแสลงพันธของ  สกุณา  ยวงทอง   (2542 : บทคัดยอ)  ซ่ึงเปนคูมือสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  ประกอบดวย  แผนที่จุดศึกษา  คํานํา  การเตรียมตัวกอนศึกษาธรรมชาติ  
เนื้อหา  (จุดศึกษา  17  จุด)  และ  คูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม  (อ.ส.มศ. )  ของ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และมาเรียม  นิลพันธุ   (2543 : 33)  ซ่ึงเปน
คูมือสําหรับเจาหนาที่อาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ประกอบดวย   
ภาค 1 การปฏิบัติงานของ  อ.ส.มศ.  ภาค  2  ขอควรรู  และ  ภาค  3  ภาคผนวก   
 จากการศึกษาแนวคิดและรูปแบบการจัดทําคูมือของนักการศึกษา  ผูวิจัยไดนําแนวคิด
และรูปแบบตาง ๆ  มาสังเคราะห  เพื่อนํามาใชเปนรูปแบบการพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน   
 
การเขียนคูมือ 
 ชีร  และคณะ  (Zehr.et  al.  1994 : 7-11)  ไดใหหลักการเขียนในสื่อส่ิงพิมพซ่ึงเปนสื่อที่
มีเปาหมายไปสูสาธารณชนไววา  หลักการเขียน  ตองใหอานงาย  ภาษที่ใชมีชีวิตชีวาและกระชับ
ชัดเจน  ในการเขียนเรื่องราวตาง ๆ  ที่จะทําใหเปนที่ความสนใจและติดตามอานนั้น  ประโยคนําจะ 
เปนประโยคที่สําคัญและนาสนใจ  การใชภาษาพื้นเมืองที่งายหรือการนําเอาคําอุปมาอุปมัยตาง ๆ 
มาใชจะพบวาเปนส่ิงที่ทาทายและนาสนใจ   แตส่ิงหนึ่งที่จะขาดมิไดก็คือ  การคํานึงถึงความรูสึก 
และภาพสะทอนที่กลับมาของผูอาน   ในการเขียนเพื่อการสื่อความหมายธรรมชาติ  ส่ิงที่ควร
หลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด  คือ  การเขียนที่มีความอคติและลําเอียงเพื่อกอใหเกิดความบาดหมางโดยใช
เร่ือง  เชื้อชาติ  เผาพันธุ  เพศ  อายุ  ตลอดจนการใชสรรพนามที่ไมเหมาะสม  และการเขียนที่ซํ้าซาก 
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จําเจ  สําหรับกระบวนการเขียนนั้นจําเปนจะตองศึกษาถึงหัวขอเรื่อง  การวางโครงเรื่อง  การเขียน
ฉบับราง  และแกไขฉบับรางกอนนําไปจัดพิมพ 
 สนิท  ตั้งทวี  (2529 : 120-124)  ไดใหลักษณะการเขียนที่ดีไววา  ควรมีองคประกอบ
สําคัญ  7  ประการ  คือ   
 1.  ความชัดเจน  (Perspicuity)   หมายถึง  ความชัดเจนในถอยคําที่จะชวยใหการสื่อ
ความหมายระหวางผูเขียนกับผูอานตรงกัน 
 2.  ความเรียบงาย  (Simplicity)   ไดแก  การใชคําธรรมดาที่เขาใจงาย  แตมีผลกระทบ
ตอความรูสึกของผูอาน  การใชภาษาที่เรียบงายนั้น  จึงควรหลีกเล่ียงการใชคําฟุมเฟอยหรือออม
คอม 
 3.  ความกระชับ  (Brevity)  ความกระชับ  คือ  การใชถอยคํานอย  แตใหความหมาย
ชัดเจนและมีน้ําหนัก 
 4.  ความประทับใจ  (Impressiveness)  ความประทับใจเกิดจากการที่ผูเขียนใชถอยคํา  
คําเราความรูสึกของผูอาน  ถอยคําที่วานี้อาจเกิดจากการเนนคํา  การเรียงคําในประโยค  การใชคําที่
ขัดแยงกันในประโยค  หรืออาจใชคําที่ทําใหเกิดภาพก็ได 
 5.  ความไพเราะ  (Euphony)  ไดแก  การเลือกใชคําที่มีเสียงราบรื่นไพเราะหู  ไมสะดุด  
ไมยืดยาวไมชํ้าซาก 
 6.  การสรางภาพ  (Picture sequence)  การสรางภาพเปนเทคนิคการเขียนที่ทําใหผูอาน
เกิดภาพขึ้นในใจ  คําที่ใชคือ  คําที่ใชภาพพจนกอใหเกิดความรูสึกและอารมณ 
 7.  โครงสรางของประโยค  (Structure  of  Sentences)  เกี่ยวกับโครงสรางของประโยค
นี้มี สวนสําคัญที่ควรกลาวถึงคือ  การลําดับของวลีและอนุประโยค  และเอกภาพของประโยค 
 เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต  (2534 : 111)  ไดใหหลักการเขียนไววา  ขอมูลท่ีเขียนจะตองอยู
บนพื้นฐานความเปนจริง  ใหขาวสารที่ถูกตอง  ใชภาษาที่เขาใจงาย  ชัดเจน  กะทัดรัด  สละสลวย  
แสดงดวยรูปภาพ  หรือส่ือที่มีลักษณะเปนรูปธรรมมากที่สุด  และออกแบบสาระใหเหมาะสบกับ
ระดับกลุมเปาหมาย  สําหรับ  ฮิลและโนลตัน  (อางถึงใน  วิจิตร  อาวะกุล  2534 : 84)  ไดแนะนํา
หลักการเขียนเผยแพรไววา  ควรเขียนเปดเผย  ชัดเจน  จริงใจ  ยุติธรรม  ซ่ือตรง  เขียนตรงเขาไปใน 
เร่ืองที่ตองการอธิบาย  ใชคําธรรมดาเขียนหรือบอกเพียงเรื่องเดียว  และอยาใหเปนการยกยองหรือ 
ดูถูกคนใดคนหนึ่ง  สวน  กัญญา  ศิริกุล  (2532 : 242)  ไดใหหลักการเขียนไววา  ควรเขียนอานแลว 
มีความเพลิดเพลิน  การจัดองคประกอบระหวางภาพและขอความใหเหมาะสมสวยงาม  และตอง
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้น  สวน  อนันต  อนันตโชติ  (2531 : 55)  ไดใหหลักการเขียนไว
วา  ตองมีประโยชน  (useful)  ชวยกระตุน  หรือสรางสรรค  ใหนักทองเที่ยวเกิดจินตนาการ  ขอมูล 
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นาเชื่อถือ  อานงาย  และใชภาษาถอยคําที่เขาใจงาย  รวมทั้ง  อนันตธนา  อังกินันท  (2538 : 8)  ได  
ใหหลักการเขียนที่ดีวาไววา  ควรใชขอความและภาษางาย ๆ  คนทั่วไปเขาใจไดเปนอยางดี ใชใช 
ศิลปะการพิมพที่ดี   เราใจผูอานดวยภาพประกอบ   ตัวอักษรที่ใชตลอดจนการจัดเขาเลม
 สรุปไดวา  หลักในการเขียนคูมือ  ควรเขียนโดยใชขอความที่ส้ัน  ขอมูลถูกตอง  ชัดเจน   
ตรงไปตรงมา  เพื่อใหอานเขาใจงาย  ใชถอยคําที่สละสลวย  อานแลวทําใหเกิดความเพลิดเพลินและ
ความพึงพอใจ 
 
การออกแบบคูมือ 
 ชีร  และคณะ  (Zehr, et  al. 1994 : 13-28)  กลาววา  การออกแบบคูมือ โดยทั่วไปแลว
ใชหลักการออกแบบเดียวกันกับส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ  ส่ิงสําคัญที่ตองรูวาผูอานคือใคร  ใชอานที่ไหน  
และเพื่อวัตถุประสงคอะไร  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหสามารถตัดสินใจออกแบบรูปลักษณะและขนาดของ
คูมือได  สําหรับหลักการพื้นฐานอยางงายที่จะชวยใหการออกแบบประสบความสําเร็จ  มี
ดังตอไปนี้ 
 1. ความสมดุล  (Balance)  ควรใหน้ําหนักในการจัดวางรูปแบบขอบเขตของเนื้อหาและ 
ภาพประกอบในแตละหนาใหไดสวนที่เหมาะสม 
 2.  การลําดับ  (Sequence)   เปนหนทางที่จะนําผูอานไปสูความสนใจ  โดยอาศัยหลักวา 
ผูอานสวนมากจะเริ่มอานจากมุมซายบน  และละสายตาจากหนังสือออกทางมุมขวาลาง  จากภาพ
ใหญไปภาพเล็ก  จากภาพสีไปสูภาพขาวดํา  จากหัวขอไปสูเนื้อเร่ือง 
 3.  ความตาง   (Contrast)  ทําใหสะดุดตาซึ่งชวยใหผูอานมีใจจดจอและสนใจยิ่งขึ้น  
ความตางที่ใชกันโดยทั่วไปนั้น  มักจะใชเปนเรื่องของความไมเหมือนกันของ  ขนาดรูปภาพ  สี  
และ รูปทรง 
 4.  ความเรียบงาย  (Simplicity)  เปนสิ่งสําคัญในการออกแบบหนังสือคูมือ  ดังนั้น  ใน
แต ละหนาจึงไมใหมีเนื้อหาและภาพประกอบจนแนนขนัดหรือเติมแตงสิ่งอื่นลงไปจนดูยุงเหยิง  
สัด สวน  (Proportion)  เปนการพิจารณาเพื่อใชเนื้อที่หนากระดาษ  ซ่ึงโดยทั่วไปแลวเห็นวา  
อัตราสวนที่ใชควรจะเปน  3  ตอ  5  หรือ  3  ตอ  4  จะทําใหนาดูและเหมาะสมที่สุด 
 5.  ความเปนเอกภาพ  (Unity)  ความเปนเอกภาพที่ดีนั้น  คือ  แตละสวนจะตองสมบูรณ
และไปดวยกันไดกับภาพรวมทั้งหมด  เชน  การใชตัวพิมพ  กระดาษ  และสีของหมึกพิมพ  เปนตน 
 สวนวิรุณ   ตั้งเจริญ  (2527 : 110)  กลาววา  การออกแบบสิ่งพิมพปจจุบัน  ควรจะ
คํานึงถึงส่ิง ตอไปนี้ 
 1.    การออกแบบที่สัมพันธกับระบบการพิมพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30 
 
 2.    การออกแบบที่ตัวหนังสือสัมพันธกับภาพ 
 3.   การออกแบบที่สัมพันธกับระบบการพิมพ 
 4..    การออกแบบที่ตัวหนังสือสัมพันธกับภาพ 
 5.     การออกแบบที่มีคณุคาทางศิลปะ 
 6.    การออกแบบที่มีลักษณะทันสมัย 
 7.    การออกแบบทีมีความประณีตเรียบรอย 
 สําหรับ  อนันต  อนันตโชติ  (2531 : 60)  กลาววา  การออกแบบหนังสือคูมือตอง
คํานึงถึง  ความสวยงาม  (Beautiful)  คือ  รูปหรือภาพตาง ๆ  ที่ใชจะตองใชศิลปะในการจัดทําให
สามารถ ดึงดูดใจนักทองเที่ยวได  กระดาษที่ใชควรมีคุณภาพ  นอกจากนี้แลวการออกแบบควรแก
การเก็บรักษา  (Worth  keeping)    นอกจากนั้น  อนันตธนา  อังกินันท  (2531 : 132)  กลาววา  การ
ออกแบบหนังสือคูมือปกควรสะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจ  และสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
คูมือได 
 สรุปไดวา   การออกแบบคูมือ  ตองคํานึงถึงความสวยงาม  ประณีต  เรียบรอย  ทั้งใน
เร่ืองของการจัดวางรูปแบบการพิมพ  การใชตัวอักษรและขนาดตัวอักษร  การจัดวางรูปหรือ
ภาพประกอบที่เหมาะสม  สามารถดึงดูดความสนใจผูอาน ไดทั้งในสาระเนื้อหา  กิจกรรมและ
ภาพประกอบ 
 
ประสิทธิภาพของคูมือ 
 สําเริง   บุญเรืองรัตน  (อางถึงใน  พิทยพันธ  แวะศรีภา  2542 : 28)  กลาวถึง  การหา
คุณภาพของคูมือ  กระทําดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  
Congruence : IOC)  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  validity)  ความเหมาะสมของ
สวนประกอบคูมือ  เชน การใชภาษาในการสื่อความหมาย   โดยใหผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  3 – 5  คน  
(Subject  matter  specialists)  เปนผูประเมิน  กําหนดเปนคะแนน  ดังนี้ 
 ถาแนใจวามีคุณภาพมีความเหมาะสมจริง                  ใหคะแนน       +1 
 ถาไมแนใจวามีคุณภาพหรือความเหมาะสมจริง         ใหคะแนน        0 
 ถาแนใจวาไมมีคุณภาพหรือไมเหมาะสม                    ใหคะแนน       -1 
แลวนําผลการประเมินหรือการใหคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละทาน  ที่ใหคะแนนในแตละขอ  มา
หาคาเฉลี่ยตามสูตร 
                                  IOC     =     ∑R 
                                                                                N 
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 เมื่อ    IOC     คือ     คาเฉลี่ยของผลประเมินสอดคลองและเหมาะสมของคูมือ 
             ΣR      คือ     ผลรวมของคะแนนของผูเชี่ยวชาญแตละคน  
             N         คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาหาคา  IOC  มีคาตั้งแต  0.5  ขึ้นไป  ถือวามีความสอดคลองและ เหมาะสม 
 ชัยยงค  พรหมวงศ  (2531)   กําหนดหลักเกณฑการหาประสิทธิภาพของคูมือ  โดยการ
นําชุดการสอนหรือคูมือไปทดลองใช  ซ่ึงกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน  2 
ประเภท  คือ  พฤติกรรมตอเนื่อง และพฤติกรรมขั้นสุดทาย    ดังนี้ 
 1.  ทดลองคูมอืกับครูผูสอนเปนรายบุคคล   (individual tryout)  หรือหนึ่งตอหนึ่ง  (1:1)  
ระหวางดําเนินการในลักษณะนี้  ผูสรางคูมือจะทํางานเปนรายบุคคลกับครูผูสอนหนึ่งคน  หรือสาม
คน  หรือมากกวา  ที่เปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย  ดําเนินการหาประสิทธิภาพของคูมือเสร็จ
แลว  ปรับปรุงใหดีขึ้น  จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis)  ขั้นนี้ควรมี
ประสิทธิภาพ  60 / 60 
 2.  ทดลองคูมือกับครูผูสอนเปนกลุมยอย   (small – group  tryout)  จํานวน  3  คน  มี
จุดประสงคสองประการ  ประการแรกคือ  เพื่อตัดสินประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
หลังการประเมินผลตัวตอตัว  และเพื่อระบุปญหาการจัดการเรียนรูที่ยังหลงเหลืออยู  ประการที่สอง  
คือ  เพื่อตัดสินใจวา  ครูผูสอนสามารถที่จะใชคูมือโดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธกับผูสรางคูมือได
หรือไม และทําการหาประสิทธิภาพของคูมือ เสร็จแลวนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น  จากนั้นนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหเนื้อหา  (Content  analysis)  ขั้นนี้ควรมีประสิทธิภาพ  70 / 70 
 3.   ทดลองคูมือกับครูผูสอนเปนกลุมใหญ   (field  tryout)  จํานวน  30 – 100  คน  ใน
ระยะสุดทายของการประเมินผลระหวางการดําเนินการ  ครูผูสอนพยายามที่จะใชสถานการณการ
เรียนรูซ่ึงใกลเคียงกับความตั้งใจสูงสุด  ในการใชวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  ความมุงหมายของ
การ  
 ประเมินผลระยะสุดทาย   คือ  ตัดสินใจวาการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูหลังจาก
ระยะของการประเมินผลกลุมยอยแลว  จะมีประสิทธิภาพหรือไม  และถาการจัดการเรียนรูสามารถ
ใชไดในสถานการณตามที่ตั้งใจไว  นั่นก็คือ  เปนวิธีการดําเนินงานที่นาจะเปนไปไดที่จะใชกับการ
เรียนรูตามสถานการณที่ตั้งใจ  และทําการหาประสิทธิภาพของคูมือ  ระหวางการใชและหลังการใช
แลวนําไปปรับปรุงใหดีขึ้น   จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)  หากผลที่ได
ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว  ตองกําหนดเกณฑประสิทธิภาพตามหลักความจริง    สูตรการหาคา
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
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∑X 
 N 

                                                             E1    =    A x  100 
 

เมื่อ  E1     =     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
∑X         =      คะแนนรวมของความรูกอนใชคูมือ 
N            =     จํานวนกลุมตวัอยาง 
A            =     คะแนนเต็มของความรูกอนใชคูมือ 
 

∑F 
N 

                                                             E2    =    B x  100 
 
เมื่อE 2     =    ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
ΣF         =    คะแนนรวมของความรูหลังใชคูมือ   
N             =    จํานวนกลุมตัวอยาง 
B             =    คะแนนเต็มของความรูหลังใชคูมือ   

 E1   คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ  และ  E2    คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ  คิด
เปนรอยละของผลเฉลี่ยคะแนนที่ได  ดังนั้น  E1 / E2  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการ / 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ  ตามปกติ  การกําหนดเกณฑ  E1 / E2  ขึ้นอยูกับเนื้อหา  หากเนื้อหาเปน
ทักษะ  จะตั้งเกณฑ  75 / 75   หากเนื้อหาเปนความรู  ความจําจะตั้งเกณฑ  80 / 80   ตัวอยางเชน    
80 / 80  หมายความวา  เมื่อเรียนจากแบบเรียนแลวนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหรืองานไดผล
เฉล่ียรอยละ  80  และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคาเฉลี่ยรอยละ  80 
 กลาวสรุปไดวา  การพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  มีการหาประสิทธิภาพ  
2  วิธีการ  คือ  1)  วิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence  :  
IOC)ของสําเริง  บุญเรืองรัตน  (อางถึงใน  พิทยพันธ  แวะศรีภา  2542 : 28)  และ   2)  การหา
ประสิทธิภาพ   E1 / E2  ของชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ   (2531) 
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การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ไดกําหนดสาระที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหสอดคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  โดย
มุงเนนในการจัดการศึกษา  รัฐตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวา  12  ป  ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ   เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม การดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง   
 ดวยวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ซ่ึงเปน  
หนวยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ไดรับ
มอบหมายและรับผิดชอบในการ จัดการศึกษาใหกับประชาชนคนไทยที่พลาดโอกาส  ประชาชนซึง่
ยังไมไดรับการศึกษา  หรือไดรับการศึกษาแตไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อันเนื่องมาจากการที่
ไมไดเขารับการบริการตั้งแตระยะแรก  รวมทั้งผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการที่โรงเรียนจัดใหไดดวย
ขอจํากัดตาง  ๆ    ครอบคลุมถึงกลุมผูใชแรงงาน   กลุมผูนําชุมชน   กลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมเปาหมายพิเศษ  อันถือเปนภารกิจสําคัญ  ในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย
ดังกลาว  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน   ทุกเพศ ทุกวัย  ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  โดยไมจํากัดอายุ  มีความยืดหยุนทั้ง  เวลาเรียน  และสถานที่   
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียน     มีสาระสําคัญ  ดังนี้  
((กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  2543 : 39 - 44)    
 1.   เปนการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือจากที่จัดในระบบโรงเรียน  โดยมีหลักสูตร  วิธีการ
จัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลเชนเดียวกัน  แตมีความยืดหยุนสามารถปรับให
เหมาะสมกับสภาพชองชุมชน  ผูเรียนสามารถนําสภาพแวดลอมที่นอกเหนือจากสภาพของชุมชน   
หรือความตองการของผูเรียนมากําหนดเปนหลักสูตรได 
 2.   เปนการศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับผูที่นอกระบบโรงเรียน   เปนผูที่ไมสามารถเขาถึง
บริการที่โรงเรียนจัดใหได  โดยขอจํากัดตาง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ตลอดจน
ทางดานรางกาย  จิตใจ  ที่สําคัญคือ  สวนใหญเปนผูใหญซ่ึงมีความรูและประสบการณในการใช
ชีวิตและการทํางาน  สามารถรับผิดชอบตนเองได  การจัดการศึกษาจึงใชหลักการสอนผูใหญ  
(Andragogy)  เปนหลักสําคัญ 
 3.  กลุมเปาหมายประชากร     เนื่องจากเปนการจัดการศึกษาใหกับประชาชนที่อยูนอก 
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ระบบโรงเรียน  กลุมเปาหมายจึงมีความหลากหลายและมีความแตกตางระหวางบุคคล   การจัดการ
ศึกษาจึงเปนในรูปแบบของการบริการทางศึกษา  ใหประชาชนคนไทยทุกคน  เปนการเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหผูเรียน  ไดรับการศึกษาตามสิทธิ  ความเสมอภาค  และความเทาเทียมกัน    จนถึง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมดังเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ไดย้ําเนนวา  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
 4.  ปรัชญาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนจึงแตกตางไปจากการศึกษาในระบบ  
โดยเฉพาะศาสตรทางการศึกษา   Andragogy  คือ ศาสตรที่ใชในการจัดการศึกษาสําหรับผูใหญซ่ึงมี
ความเชื่อ  มีหลักการ  และวิธีการที่แตกตางไปจากปรัชญาการจัดการศึกษาในระบบ   หรือท่ีเรียกวา   
Pedagogy   ศาสตรที่ใชในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก 
 5.  ลักษณะและธรรมชาติผูใหญ   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอก
โรงเรียน กลุมเปาหมายหลัก   คือ   ผูใหญที่มีอายุอยูนอกวัยเรียน  ซ่ึงมีลักษณะทั้งทางรางกายและ
จิตใจแตกตางไปจากเด็ก   มีประสบการณในการเรียนรูและการทํางานในวิถีชีวิตที่แตกตางกันการ 
จัดการเรียนการสอนจึงแตกตางกับการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการและธรรมชาติของผูเรียน 
 
วิสัยทัศนของการศึกษานอกโรงเรียน 
 จัดบริการใหการศึกษากับประชาชนทุกเพศ   ทุกวัย  ใหครอบคลุมทุกพื้นที่    ทุกเวลา  
ทุกสถานที่    เพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
พันธกิจการศึกษานอกโรงเรียน 
 1. จัดการศึกษาพื้นฐานใหกับกลุมเปาหมายไดเรียนรู   และพัฒนาทักษะพื้นฐานสําหรับ
การดํารงชีวิต  การทํางาน  และการศึกษาตอเนื่อง 
 2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  และทักษะในการ
ประกอบอาชีพของบุคคล  ไดพิจารณาถึงความตองการในการเรียนรูอยางแทจริง  เพื่อใหใหบุคคล
และชุมชนรวมกันแกปญหาการวางงานและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน 
 3.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   เพื่อสรางเสริมความรูความสามารถของบุคคล
ใหสามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดลอมเพื่อใหมีความสุขตามสภาพและมีความปลอดภัยใน
สังคมมีความมุงหมายที่จะเสริมสรางความสามารถใหกับบุคคลเพื่อใหมีทักษะชีวิตในการแกปญหา
เฉพาะดานที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่และสถานการณ 
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 4.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   เปนการจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน
ในการพัฒนาการเรียนรู และทุนทางสังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู  มีเนื้อหาสาระ
เนนหนักในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคม  ส่ิงแวดลอม  
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม  
 
โครงสรางหลักสูตร 
 การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  เปนการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่พนเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ  หรือกลุมเปาหมายที่พลาดโอกาส  และขาดโอกาสไดรับการศึกษาในระบบ  หรือใน
พื้นที่ที่สถานศึกษาไมสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   12   ปใหได   จึงเปนภารกิจของการศึกษา
นอกโรงเรียนในการจัดการศึกษา  โดยแบงระดับการศึกษา   ออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 
 1. ระ ดับประถมศึกษา   ไดแก  กลุมเปาหมายที่ยังไปไมจบการศึกษา  ช้ันประถมปที่  6  
หรือเทียบเทา 
 2.  ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน  ไดแก  กลุมเปาหมายที่จบการศึกษา  ช้ันประถมปที่  6  
หรือเทียบเทา 
 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไดแก  กลุมเปาหมายที่จบการศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3  หรือเทียบเทา 
 
การลงทะเบียน 
 ผูเรียนการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับชั้น   จะตองลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรใน
แตละระดับการศึกษา  ภาคเรียนละไมเกิน  2  หมวดวิชา 
 
เวลาเรียน 
 การจัดการศึกษานอกโรงเรียน   แบงปการศึกษาออกเปน  2  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ
ประมาณ  20  สัปดาห   ในแตละสัปดาหผูเรียนจะพบกลุมวิธีเรียนในวันอาทิตยสัปดาหละ  1  วันๆ  
ละ  3  ช่ัวโมง   ใชเวลาเรียนตลอดหลักสูตรในแตละระดับการศึกษาไมนอยกวา  4  ภาคเรียน   
ยกเวนกรณีผูเรียนผานการประเมินความรูและประสบการณ  หรือเทียบโอนผลการเรียนสามารถจบ
หลักสูตรกอน  4  ภาคเรียนได 
 หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 
2544  ไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนไดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตใหมีคุณภาพตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  สาระและ 
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มาตรฐานการเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียน  ไดยึดกรอบสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พ.ศ. 2544  ประกอบดวย  องคความรู  ทักษะ  กระบวนการเรียนรู  และคุณลักษณะหรือ
คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน  แบงสาระการเรียนรูออกเปน  8  หมวดวิชา  ดังนี้ 
 1.  กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน   เปนองคความรูที่เปนทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการดําเนิน
ชีวิตตลอดจนเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู  เพื่อนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิต  การงานและ
อาชีพ  และการพัฒนาและชุมชนของผูเรียน  ประกอบดวย  หมวดวิชาภาษาไทย   หมวดวิชา
คณิตศาสตร   หมวดวิชา วิทยาศาสตร  และหมวดวิชาภาษาตางประ เทศ 
 2.  กลุมหมวดวิชาประสบการณ   เปนองคความรูที่เปนทักษะและทักษะอาชีพ  เพื่อ
เสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  มีความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของ
ตนเองกับสังคม   ไดแก   ครอบครัว   ชุมชน   ชาติและสังคมโลก   รวมถึงความรู เกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร   ความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   ตลอดจนความรูเกี่ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม  
ประกอบดวย  หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  (สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   หมวดวิชา 
พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา)   2. หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2  (ศิลปะ)  4.  หมวด 
วิชาพัฒนาอาชีพ  (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)   
 นอกจากนี้ผูเรียนแตละระดับการศึกษาจะตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณชีวิต   ทุกภาคเรียน
ตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  100  ชั่วโมง   ซ่ึงผูเรียนจะรวมกลุมทํากิจกรรมตามความสนใจ  ความ
ถนัด  โดยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและเกิดประโยชนตอสังคมและชุมชน  
 กลาวโดยสรุป การจัดการศึกษานอกโรงเรียน   เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหกับประชาชนทั่วไปที่ตองการเรียนแลวตองไดเรียน  เปนการศึกษาเพื่อ
ปวงชนใหไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต   ครูผูสอนจึงตองมี    ความรู  ความเขาใจ  สภาพ
ธรรมชาติของผูเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบโรงเรียน  และสวนใหญเปนผูใหญที่มี
ความพรอมและศักยภาพในการเรียนรู  ที่แตกตางไปจากกลุมเปาหมายใน ระบบโรงเรียน   การจัด
กระบวนการเรียนรูจึงตองคํานึงถึง  ความตองการ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  การ
ยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของผูเรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 

 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  ไดเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับ 
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ผูอ่ืนอยางมีความสุข  มุงปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาองค
รวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 6  กลาววา  การจัดการศึกษาตอง 
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึง
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาโดยทั่วไป  ที่เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให
ผูเรียนมี คุณลักษณะที่พึงประสงค  คือ  เปนคนดี  มีปญญา  และมีความสุข 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เปนหลักสูตรแกนกลางซึ่งนอกจากกําหนดให
สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู  8  กลุมแลว  ยังกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม   เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ   เพื่อใหผูเรียนไดเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม    
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 กิจกรรมพัฒนาผู เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   แบงออกเปน  เปน  3  
ประเภทดังนี้ 
 1.  กิจกรรมแนะแนว   เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสราง  
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ   การเรียนรูในเชิงพหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  ซ่ึง
ผูสอนทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต  การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลก
อาชีพและการมีงานทํา 
 2.  กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน   หรือกิจกรรมพัฒนาสาระการ
เรียนรูหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐหรือเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค   
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความสนใจของผูเรียน  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู   และทักษะ
ความสามารถ   รวมทั้ง  การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  การปลูกฝงคุณลักษณะประชาธิปไตย  
การรณรงคตอตานยาเสพติด  และการรณรงคยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก  เปนตน 
 3. กิจกรรมนักเรียน    เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง  เปนกิจกรรมที่เกิด
จากความสมัครใจของผูเรียน  มุงพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค  เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุม
สาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันแกปญหา  สงเสริมศักยภาพของผูเรียน
อยางเต็มที่  รวมถึงกิจกรรที่มุงปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบ  รูสิทธิและหนาที่ของตนเอง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละประเภทตางก็มีจุดมุงหมายเฉพาะแตกตางกัน    แตการจัดกิจกรรมทุก
ประเภทจะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน  นั่นคือ  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง 
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ประเภทจะนําไปสูเปาหมายเดียวกัน  นั่นคือ  การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  (กรมวิชาการ  2545 : 6 – 7) 
                   สภาพสังคมในปจจุบัน การที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  และมีความสุขนั้น 
นับเปนสิ่งที่ยากยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม    ความแตกตางกันระหวางสังคมเมืองกับชนบท  ความผันผวนที่ปราศจากเหตุผลอันสมควร
ของรัฐบาล  ปญหาการคาและยาเสพติด   การเบี่ยงเบนและความวิปริตในพฤติกรรมทางเพศ      มี
การเลียนแบบ  มีคานิยมที่ฟุงเฟอ  และความออนไหวทางจิตใจ   ทําใหมีพฤติกรรมผิดแผกไปจาก
เดิม  สงผลกระทบโดยตรงและโดยทางออม  สาเหตุสําคัญของปญหา   บุคคลไมรูจักตนเองและ
สภาพแวดลอมที่ดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหา  และไมสามารถปรับตัวในสถานการณ
ตางๆ  ได   ปญหาดังกลาว  จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งของสถานศึกษา  และครูผูสอน  จะตอง
พัฒนาผูเรียนโดยองครวม  ทั้งทางดานสติปญญา  อารมณ  สังคม  และจิตใจ  ใหเปนบุคคลที่
สามารถบูรณาการความคิด  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม  ดวยการใหบริการแนะแนวเพื่อใหผูเรียนหรือผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย  ไดรับการ
พัฒนาทุกชวงวัยของชีวิต  ใหเปนคนดี  มีปญญา  และมีความสุข  (กรมวิชาการ  2546 : 5)  กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต   หรือที่เรียกวา  กิจกรรม  กพช.  เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปนองคประกอบ
สําคัญของโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   ที่บูรณาการองคความรูตางๆ   เพื่อมุงเติม
เต็มและเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  ใหมีความ
กวางขวางลึกซ้ึง  มุงพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งรางกาย  สติปญญา  
อารมณและสังคม  ใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย   และมีคุณภาพ  ปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม  อีกทั้งใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพที่มีในตนอยาง
เต็มที่  เลือก  ตัดสินใจ  ไดอยางมีเหตุผล  เหมาะสมกับตนเอง  สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได
อยางมีคุณภาพ  เนนการเสริมสราง  ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรมและจริยธรรม  รูจัก
สรางสัมพันธภาพที่ดี  เพื่อปรับตัวเขากับบุคคลและสถานการณตางๆ    ไดอยางดีและมีความสุข 
 
ความหมาย 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ  
วิธีการที่หลากหลาย  ใหไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง  มีความหมายและมีคุณคาในการ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  มุงเสริมเจตคติ  คุณคาชีวิต  
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  สรางจิตสํานึก
ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม  ประเทศชาติ  และ 
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ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  (กรมวิชาการ  2545 : 2 – 3)    พรรณราย  ทรัพยะประภา  (2541 : 15 – 
16)   กลาววา   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนกระบวนการที่ชวยใหผู เรียน  ไดรูจักและเขาใจ
ตนเองอยางลึกซึ้ง   รูและเขาใจโลกและสิ่งแวดลอม  รูจักพัฒนาศักยภาพ  หรือใชความสามารถที่มี
อยูในตน  ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกตนเองและแกผูอ่ืน  รูจักตัดสินใจอยางฉลาดและอยางมี
เหตุผล   รูจักปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางผาสุกตามสมควร
แกอัตภาพ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  (2546 : 8)    กลาววา   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  โดยใชกระบวนการ
กลุม  (Group  Process)   ในการศึกษาหาความรู  และการทํางานรวมกัน   สงเสริมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม   ได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเรียนรู   พรอมทั้งนําไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น  และสามารถดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางเปนสุข     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต  และ
การสรางสัมพันธภาพที่ดี   เปนกิจกรรมที่สงเสริมการทํางาน  โดยใชกระบวนการแกปญหา การ
ทํางานรวมกัน  การมีสวนรวม  รวม ทั้งการนําความรูและประสบการณที่ไดจากการเรียนรู  และ
การเขารวมกิจกรรม  นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต  การพัฒนาสังคม  ชุมชน  และประเทศชาติ
ตอไป    (แนวทางการบริหารจัดการแนะแนว,  กรมวิชาการ  2546 : 2)    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการปองกัน  ดูแล  ชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาผูเรียน   โดยให
ทุกสวนในสังคมมีสวนรวม    เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนาตนเองได
เต็มตาม    มังกร  กุลวานิช  (2542 : 17)  กลาววา  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหกับผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร  จงกล  ทรัพยสมบูรณ  (2545 : 19)  กลาววา  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนองครวมของการจัดกิจกรรมทั้งหมดของผูเรียน  เปนกิจกรรมอะไร
ก็ไดที่จะเปนการสรางสรรคตนเอง  สรางสรรคสังคม  เปนกิจกรรมที่ประสานเชื่อมโยงอันจะ
นําไปสูการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค   ซ่ึงจะตองมีการประเมินเมื่อผูเรียนจบหลักสูตร   และ
พยุงศักดิ์    จันทรสุรินทร  (2541 : 15)  ไดกลาวโดยสรุปวา   การจัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
จึงเปนกรอบเพื่อใหครูนําไปจัดการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมอื่นๆ  อันจะเอื้อประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน  ใหสามารถทําประโยชนใหกับสังคมตามบทบาทหนาที่   ผูเรียน
ไดพัฒนาเชาวปญญา  มีความรูทักษะเฉพาะดานตามศักยภาพ   และเห็นชองทางในการประกอบ
อาชีพ    
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 กลาวโดยสรุป  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   หมายถึง  กระบวนการเพื่อชวยใหผูเรียน
ไดรูจักและเขาใจตนเอง  รูและเขาใจโลกและสิ่งแวดลอม  รูจักคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน    ใน
การศึกษาหาความรู  การทํางานรวมกัน   และการมีสวนรวม  มีคุณธรรม  จริยธรรม    รูจักตัดสินใจ
อยางฉลาดและอยางมีเหตุผล  สามารถปรับตนใหเขากับสภาพแวดลอม    เพื่อการดํารงชีวิตอยูใน
สังคมโลกอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.   เพื่อใหผูเรียนรูจักตนเอง  รูความถนัด   ความสนใจ  ตลอดจนความตองการ  เพื่อ
นําไปสูการเลือกวิชาเรียน  และเลือกอาชีพ 
 2.  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนความรู   ประสบการณ  โดย
ฝกทักษะความมีเหตุผล  การคิดเปน  และแกปญหาเปน  เขาใจและเห็นคุณคาในตนเอง   เขาใจและ
ยอมรับผูอ่ืน  สามารถแกไขขอขัดแยงและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ  ได 
 3.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  เกิดความรูสึกผูกพัน  
และมีความรับผิดชอบ 
 4.  เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   มีบรรยากาศการเรียนการสอนเปนไป
อยางอบอุน   ผูเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู   และครูมีความสุขที่จะอยูกับผูเรียน 
 
หลักการ 
 1. จัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  ความสนใจและธรรมชาติของ
ผูเรียน  
 2  จัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา  ที่ตองสนองตอบจุดหมายของ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
 3. เปนองคประกอบสําคัญของโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน    
 4.  มกีารกําหนดวัตถุประสงคและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
 5.  จัดกิจกรรมใหครอบคลุมทุกดานการศึกษา  การงานและอาชีพ  ชีวิตและสังคม 
 6.  จัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหผูเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจ 
 7.   จัดใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ   และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 8.  บูรณาการกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต 
และรูสึกสนุกกับการใฝเรียน 
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 9. ใชกระบวนการกลุม  ในการจัดประสบการณการเรียนรู ฝกคิดวิเคราะห สรางสรรค
จินตนาการที่เปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิต 
 10. จํานวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
 11.  มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศนและ
เปาหมายของสถานศึกษา 
 12.  ผูเรียนเปนผูดําเนินการ ภายใตการอนุมัติของสถานศึกษา  และมีครูเปนปรึกษา  
 13.  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติโดยไมรับคาตอบแทนใดๆ จาก
ชุมชนหรือผูที่เกี่ยวของ 
 14.  การประเมินผลจะประเมินจากผลการปฏิบัติกิจกรรม   และจํานวนชั่วโมงตาม
เกณฑทีก่ําหนด 
 15. ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  โดยทําหนาที่เปนพี่เล้ียงและรับผิดชอบ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
โครงสรางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ไดกําหนดให
ผูเรียนทุกระดับชั้น  เขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังนี้ 
 ภาคทฤษฏี   ผูเรียนตองทํากิจกรรมภาคทฤษฏีตามเกณฑที่กําหนดในแตละระดับ  เพื่อ
ทําความเขาใจในเนื้อหาและนําไปสูการจัดกิจกรรมในภาคปฏิบัติตามโครงการ  โดยจะตองมีเวลา 
เรียนภาคทฤษฏีไมนอยกวา  รอยละ  70  ของเวลาที่กําหนดจึงจะมีสิทธิ์ลงมือปฏิบัติกิจกรมตาม 
โครงการ 
 ภาคปฏิบัติ   ผูเรียนจะตองนําความรูที่ไดจากการเรียนรู  การศึกษาคนควา  ในภาควิชา
การหรือภาคทฤษฏีมาประยุกตใชในการรวมทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไมนอยกวา  100  
ช่ัวโมง  ตลอดหลักสูตร 
 
ระยะเวลาในจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ภาคทฤษฏี    ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมใหครบตามที่หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
กําหนด  คือ  ไมนอยกวา  4  ภาคเรียน 
 ภาคปฏิบัติ    ผูเรียนสามารถที่จะเลือกทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ  ในภาค
เรียนใดภาคเรียนหนึ่ง   หรือตลอดหลักสูตรครบ  100  ช่ัวโมง 
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ขอบขายเนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  จึงควรจัดขอบขายเนื้อหาใหครอบคลุม
ดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมดานการศึกษา   มุงใหผูเรียนสรางเจตคติที่ดีตอการเรียน  การฝก
ทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  การวางแผนการเรียนที่ดี  และการเลือกทางศึกษาตอ   
 2.  การจัดกิจกรรมดานการงานและอาชีพ มุงใหผูเรียนไดรูจักตนเองในทุกดานสรางเจต
คติที่ดี  และทักษะพื้นฐานที่จําเปนในอาชีพ   การสรางความตระหนักรับรู  เกี่ยวกับความเปลี่ยน
ของโลกงานอาชีพ  การตัดสินใจและวางแผน ตลอดจนมีการพัฒนางานอาชีพตามที่ตนเองถนัดและ
สนใจ 
 3.  การจัดกิจกรรมดานการชีวิตและสังคม    เพื่อมุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเองและ
ผูอ่ืน  มีเจตคติที่ดีตอการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ    มีทักษะในการดําเนินชีวิตและสามารถปรับตัวให
ดํารงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข   ดังแผนภูมิที่  2    
 

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
                                                              

ดานการศึกษา ดานอาชพี ดานชีวติและสังคม 

เพื่อมุงหวังใหผูเรียนได
พัฒนาการเรียนรูไดเต็มตาม
ศักยภาพ  รูจักแสวงหา
ความรู  และการวาง
แผนการเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถ
ปรับตัวดานการเรียนและมี
นิสัยใฝรู  

ผูเรียนรูจักตนเองและโลก 
ของงานอยางหลากหลาย  
มีเจตคติและนิสัยที่ดีใน
การทํางาน  มีโอกาส
ไดรับประสบการณและ
ฝกงานตามความถนัด  
ความสนใจ 

เพื่อผูเรียนไดเขาใจตนเอง  
รักและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอื่น  มอีารมณมั่นคง มี
มนุษยสัมพันธที่ด ีเขาใจ
สภาพแวดลอมและสามารถ
ปรับตัวใหดํารงชวีิตอยูใน
สังคมอยางเปนสุข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2  ขอบขายเนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
ที่มา  :  กรมวชิาการ, แนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ   (กรุงเทพฯ  :  กรมวิชาการ,  
2546), 23. 
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 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ผูเรียนจะตองทํากิจกรรมพรอมกันทั้ง  3  ดาน    
จึงจําเปนตองผสมผสานและบูรณาการกิจกรรมกลุม     (กรมวิชาการ 2546 : 5)  ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนรูจัก    เขาใจ  และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  เปนกิจกรรม
ที่ชวยใหผูเรียน สามารถรูจักตนเองและเขาใจตนเอง  ทั้งในดานความถนัด  ความสนใจ
ความสามารถ   จุดเดน  จุดดอย  นิสัย  อารมณ  ความภูมิใจ  และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
 2.  กิจกรรมการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศ     มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศเปน  และเพื่อชวยใหผูเรียนมีทักษะ  และ
วิธีการแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ  รวบรวมและจัดระเบียบขอมูล  สามารถจัดระบบ  กล่ันกรอง  
เลือกใชขอมูลอยางฉลาด  เหมาะสมและเห็นคุณคาในขอมูลสารสนเทศ 
 3.  กิจกรรมตัดสินใจและแกปญหา    มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม  เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียน  สามารถกําหนดเปาหมาย  
วางแผน  วิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินผล  ตลอดจนปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  โดยใช
ขอมูล  คุณธรรมและจริยธรรม  เปนพื้นฐานในการตัดสินใจ 
 4.   กิจกรรมเพื่อการปรับตัวและดํารงชีวิต    มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการปรับตัวและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข   เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียน  เขาใจยอมรับตนเอง
และผูอ่ืน  มีวุฒิภาวะทางอารมณแสดงออกอยางเหมาะสม  มีมนุษยสัมพันธ   สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 อาจกลาวโดยสรุปวา  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  ไดพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้ง
ทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  เสริมทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การเรียนรูในเชิง
พหุปญญา  และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  ซ่ึงครูผูสอนจะตองทําหนาที่ใหคําปรึกษาดานชีวิต  
การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา  
 
ลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาของ
ผูเรียน    ซ่ึงมีความแตกตางระหวางบุคคล  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงตองจัดให
เหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน   เพื่อสนองตอบความตองการ  ความถนัด  และความสนใจของ
ผูเรียน   ดังนี้ 
 1.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกระบวนการทางจิตวิทยา  ใหแกผูเรียนทั้ง
เปนราย บุคคลและเปนกลุม   เพื่อใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเอง   มีแนวทางในการปรับปรุง   
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และพัฒนาตนเอง   รวมทั้งครูไดรูจักผูเรียนมากขึ้น   สามารถสงเสริมและปองกันปญหาของผูเรียน
ทุกคน ไมวาจะเปนกลุมปกติหรือกลุมพิเศษ  ใหไดรับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตในดานตาง ๆ    
เชน  การรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน     มีทักษะการคิดตัดสินใจ   ทักษะการปรับตัว  
การวางแผนชีวิต  รวมทั้งการสรางคุณธรรม  จริยธรรมที่สําคัญ  ไดแก ความขยัน  ซ่ือสัตย ประหยัด  
อดทนและอดกลั้น  มีบรรยากาศที่เปนกันเอง  มีครูเปนที่ปรึกษาและผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 
 2.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกระบวนการแนะแนว   ใหคําปรึกษา  และ
ชวยเหลือ  เพื่อใหผูเรียนไดสํารวจตนเองในทุกๆ  ดาน  สํารวจและจัดทําขอมูลขาวสาร  สารสนเทศ
ที่จําเปน  และทันสมัย  ทั้งดานการศึกษา  อาชีพ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  สามารถตัดสินใจและ
แกปญหาดวยตนเอง  ตลอดจนฝกประสบการณที่เหมาะสม  เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนแนวทางในการ
วางแผนการศึกษา  และการดําเนินชีวิตตอไป  
 3.  การบูรณาการในการเรียนการสอน    เปนการนําเทคนิควิธีการทางจิตวิทยา  และการ
แนะแนวมาใชในการจัดการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียนแตละกลุม  โดย
เนนใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียน   ทั้งในดานการรับรูของผูเรียนจะทําใหครูมีแนวทางในการให
การชวย เหลือ  และพัฒนาผูเรียน  ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด   

 
แนวคิด  ทฤษฏี  ดานจิตวิทยาการเรียนรู 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เปนกิจกรรมที่ยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเปนการจัดกิจกรรม  เพือ่ใหผูเรยีน
รูจักและเขาใจตนเอง  รูจักและเขาใจสภาพแวดลอม  เพื่อพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพและพัฒนา
สังคม    การนําองคความรูทางจิตวิทยามาใชจะทําให เขาใจถึงธรรมชาติของผูเรียนที่มีทั้งความ
แตกตาง  ทั้งวัย  ความถนัด  และความสนใจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสาเหตุของพฤติกรรมของแตละ
บุคคลมากยิ่งขึ้น  อันจะเปนแนวทาง  สําคัญในการเสริมสรางพัฒนาการ  ปองกัน  และแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค   ซ่ึงสอดคลองกับ  พรรณราย  ทรัพยะประภา  (2541 : 17)  ที่กลาววา    
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการจัดกิจกรรมที่ใชจิตวิทยาพื้นฐาน  เปนฐานขอมูลในการให
คําแนะนําชวยเหลือ  เพื่อการปองกันปญหา  แกไขปญหา  และการสงเสริมพัฒนาการ  ใหผูเรียน
สามารถปรับตัวใหทันกับสภาพปญหาสังคม  ปญหาทางเศรษฐกิจ  และความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี   ไปสูกระแสโลกาภิวัฒนหรือโลกที่ไรพรมแดน   สามารถนําวิชาความรูหรือ
ประสบการณที่ไดไปประยุกตใช      ดังนี้ 
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จิตวิทยาการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 นักการศึกษาและนักจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา    ไดหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ที่ดีและเหมาะสมกับผูเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของสหรัฐ  โดยการประยุกต
หลักจิตวิทยาที่วาดวยผูเรียนเปนสําคัญ  ไปใชในการปฏิบัติสําหรับการจัดทําโครงการ  การวาง
นโยบายใหกับผูที่สนับสนุนดานการศึกษา    กราง  ไพรวรรณ    (2545 : 48 – 49)   ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่วาดวยผูเรียนเปนสําคัญ  14  ประการ   ดังนี้   
 1.  ธรรมชาติของการเรียนรู   การเรียนรูเนื้อหาวิชาที่ยากไดดีที่สุดก็เมื่อกระบวนการ
ภายในตัวผูเรียน   สรางความหมายไดจากขอมูลและประสบการณ    รวมทั้งความคิดและความเชื่อ
ของเขา   ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จยอมกระตือรือรนมีเปาหมาย    รูจักควบคุมตนเองและมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  โดยใหมีบรรยากาศที่เปนกันเอง  มีครูเปนที่ปรึกษาและผูเรียน
ทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 2.   เปาหมายของการเรียนรู     ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสามารถสรางความรูที่มี
ความหมาย    และเชื่อมโยงความรูเหลานั้นไดเสมอหากไดรับการชี้แนะ และการสนับสุนนที่
เหมาะสม    ตามธรรมชาติของการคิดสรางกระบวนการนั้นผูเรียนตองมีเปาหมายชัดเจน    เพื่อใหมี
ความรูแตกฉาน    คิดเปน   มีวิธีการเรียนตลอดชีวิต   ผูเรียนตองจัดแจงและทําทุกอยางตาม
เปาหมายใหได 
 3.  การสรางความรู    ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับ
ความรูเกาไดอยางมีความหมาย  เมื่อผูเรียนสรางความเชื่อมโยงขอมูลกับประสบการณและความรู
เดิมไดแลว  ความรูของเขาก็เพิ่มพูนและลุมลึกมากขึ้น  ธรรมชาติของการเชื่อมโยงมีหลายรูปแบบ  
เชน การเพิ่มเติม  การปรับปรุง และการจัดแจงความรูและทักษะเสียใหม  นักการศึกษาสามารถชวย
ผูเรียนไดโดยใชวิธีภาพรวมของงาน  และการจัดทําโครงการ  เปนตน 
 4.  การคิดอุบาย   ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จสามารถสรางและใชทักษะการคิดตาง ๆ  
และวิธีการคิดที่ชอบดวยเหตุผล  เพื่อไปใหถึงจุดหมายการเรียนรูที่ยากยิ่งขึ้น  ผูเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จยอมใชการคิดสรางกระบวนการเพื่อนําไปสูการเรียนรู การหาเหตุผล  การแกปญหา 
และการเรียนความคิดรวบยอด  เขาใจและสามารถใชวิธีการตาง ๆ  อันจะชวยใหเขาไปถึงจุดหมาย
ของการเรียนและปฏิบัติได 
 5. การคิดไตรตรอง การไตรตรองที่ลึกซ้ึงในการ   เลือก  ควบคุม  ตรวจสอบ
กระบวนการคิด  ยอมเปนตัวเรงใหเกิดความสามารถ  ในการคิดสรางสรรคและการคิดแยบคาย  
ผูเรียนที่ประสบความสําเร็จยอมคิดสะทอนกลับไดวา  เขาคิดและเรียนไดอยางไร ตั้งเปาหมายการ 
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เรียนหรือการปฏิบัติ  เพื่อการเลือกเฟนวิธีการหรือวิธีเรียนที่เหมาะสม  จัดแจงทุกอยางใหกาวไปสู
เปาหมายใหได 
 6. บริบทของการเรียน การเรียนรูยอมอยูภายใตอิทธิพลส่ิงแวดลอม   รวมทั้งวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  และการปฏิบัติการสอน  การเรียนรูมิไดเกิดจากความวางเปลา  ส่ิงแวดลอมอาจมี
อํานาจทางบวกหรือลบอยางรุนแรงตอการเรียนได   อิทธิพลของวัฒนธรรมหรือกลุมคนตอผูเรียน
สามารถสงผลกระทบตอตัวแปรตาง ๆ  ที่เกี่ยวพันกับการศึกษา  ส่ิงแวดลอมภายในหองเรียนซึ่งมี
สวนเอื้ออํานวยชวยใหเรียนหรือไมนั้นสามารถมีผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนอยางยิ่ง   
 7.  อํานาจของการกระตุนและอารมณตอการเรียน    แรงกระตุนของผูเรียนมีอิทธิพลตอ
การที่จะเรียนอะไรและเรียนไดมากสักเพียงใด  แรงแรงกระตุนตอการเรียนตกอยูภายใตอํานาจของ
สภาวะอารมณ    ความเชื่อ   ความสนใจ   เปาหมายและนิสัยการคิดของผูเรียนคนนั้น  ผูสอน
จําเปนตองเอาใจใสในสภาวะทางอารมณของผูเรียน   รวมทั้งผลของการปฏิบัติของเขาที่มีตอ
อารมณของผูเรียนดวย 
 8.  แรงกระตุนภายในตอการเรียน   การคิดสรางสรรค     และการคิดแปลก ๆ  ของ
ผูเรียนตางกอใหเกิดแรงกระตุนตอการเรียน แรงกระตุนภายในถูกเรงเราดวยงาน ที่ผูเรียนมองเห็น
วามีความแปลกใหม  ยาก  ตรงกับความสนใจ  ทั้งยังเลือกและควบคุมได  ผูสอนสามารถใหกําลังใจ
และสนับสนุนความคิดแปลกใหมและแรงกระตุนของผูเรียนได  โดยเอาใจใสในความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนเกี่ยวกับการรับรูในความแปลกใหม  ความยากและการเลือกกับการ
ควบคุมได 
 9.  ผลของแรงกระตุนตอความพยายาม   ในการมีทักษะและความรูที่ลึกซึ้งไดนั้นผูเรียน
ตองทุมเทความพยายามและฝกฝนอยางดี  ในกรณีผูเรียนไมไดรับการกระตุนดวยกําลังของเขา
ทั้งหมดแลว  การเรียนยอมตองอาศัยการบีบบังคับเปนแนวทางสําคัญ  ความพยายามเปนเครื่องบงชี้
ที่สําคัญของแรงกระตุนตอการเรียน  การมีทักษะและความรูที่ลึกซึ้งตองอาศัยการลงทุนทั้งกําลัง
และความพยายามหาชองทางของผูเรียนอยางคงเสนคงวา  ผูสอนตองใหความสนใจเกี่ยวกับการเรง
เรา  ยั่วยุ  ดวยกลวิธีตาง ๆ  ที่จะทําใหผูเรียนทุมเทผูกพันตอการเรียน  และบรรลุสูมาตรฐานการ
เรียนระดับสูง  ทั้งในดานการคิด  การปฏิบัติจริงและการนําไปใช 
 10.  อิทธิพลของการพัฒนาการตอการเรียน     เมื่อแตละคนไดพัฒนาไปนั้นก็มีขอจํากัด
และโอกาสตอการเรียนที่แตกตางกัน  การเรียนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เมื่อแตละการพัฒนานั้น  
และดานอื่น ๆ  เชน  รางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมได  นํามาพิจารณาไปพรอม ๆ  กัน การ
เนนการพัฒนาความพรอมดานในดานหนึ่งมากเกินไป  เชน  ความพรอมในการอาน  อาจทําให
ผูเรียนไมไดแสดงความสามารถในดานอื่นของเขาใหประจักษออกมา   
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           11. อิทธิพลทางสังคมตอการเรียน    การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 
ความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารระหวางกันเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลถึงคุณภาพ
การเรียน ความสัมพันธ ระหวางบุคคลที่เปนไปในลักษณะเชิงบวก   ซ่ึงทําใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่เปนไปในลักษณะเชิงบวก   ทําใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกันยอมทําให
ผูเรียน  เกิดความรูสึกเปนสมาชิกแนบแนน   เกิดความเคารพตนเอง  และการยอมรับตนเอง  รวมทัง้
กอใหเกิดบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู 
           12.  ความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียน      ผูเรียนมีกลวิธีแนวทางปฏิบัติ  
และศักยภาพในการเรียน  ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณและกรรมพันธุ  เอกัตบุคคลเกิดมาพรอม
ดวยศักยภาพและความสามารถเฉพาะของเขาเอง  และยังพัฒนาศักยภาพและความสามารถไปใน
แนวของเขาเองที่แตกตางกัน  โดยอาศัยการเรียนและการสั่งสมทางสังคม  ผูเรียนยอมสรางแนวทาง
ถนัดเฉพาะตัววา  เขาจะเรียน อยางไรและเรียนกาวหนาไปไดอยางไร  ผูสอนจําเปนตองชวยให
ผูเรียนตรวจสอบความถนัดเฉพาะตนเละเพิ่มพูนหรือปรับแกไดเทาที่จําเปน 
           13.  การเรียนและความหลากหลาย     การเรียนรูที่มีประสิทธิผลมากที่สุด  จะ
เกิดขึ้นเมื่อการเรียนนั้นไดจัดใหสอดคลองกับความแตกตางทางดานภาษา  วัฒนธรรมและพื้นเพ
ทางสังคมของผูเรียน 
           14.  มาตรฐานและการประเมิน     การกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมทาทายใน
ระดับคุณภาพสูง   การประเมินผูเรียนและกระบวนการเรียน  พึงถือเปนสวนหนึ่งของการเรียนที่
แยกเปนสวน ๆ  ไมได  การประเมินตอง มีทั้งการวิจัย  การตรวจสอบ  กระบวนการและการ
ตรวจสอบความกาวหนา  การประเมินผลในรูปแบบใหมตองสอดคลองกับพื้นฐานความรูสึกและ
เจตคติของผูเรียน  ลักษณะที่ดีของการประเมินนี้จะไดมาจากการใชการประเมินในภาคปฏิบัติ  อัน
เปนการประเมินที่ผูกโยงกับหลักสูตรอยางแนบแนน  และยังเปนการประเมินที่อยูในกระบวนการ
ทํางานปกติ  ซ่ึงผูเรียนสามารถติดตามความกาวหนาของตนเองไดทุกระยะของงาน 
 กลาวโดยสรุปการจัดการเรียนรู    ครูผูสอนจะตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย   
และสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียน  ครูจึงควรใชรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย  เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูรวมกัน  
การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  และการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 
ทฤษฏีจิตวิทยาท่ีสนองความตองการของผูเรียน   
 ทฤษฏีความตองการเปนทฤษฏีของมาสโลว   (Maslow   1970  :  35 – 51   อางถึงใน  
สุรพล  พยอมแยม  2540  :  60)   ที่กลาววา  มนุษยทุกคนลวนแตมีความตองที่จะสนองความ 
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ตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น  ซ่ึงความตองการของมนุษยมีมากมายหลายอยางดวยกัน  เขาอธิบายถึง
ลักษณะความตองการของมนุษยในแตละขั้นไว  ดังนี้ 
 1.  ความตองการทางดานรางกาย    เปนความตองการที่ถือวาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด  
ซ่ึงไดแก ความตองการอาหาร   น้ํา  อากาศ  การหลับนอน  การขับถาย  เปนตน 
 2.  ความตองการความปลอดภัย     ถาความตองการทางดานรางกายไดรับการ
ตอบสนองอยาง เพียงพอ  มนุษยก็จะตองการในเรื่องอื่น ๆ  อีก  คือ  ความตองการความปลอดภัย  
ซ่ึงไดแก  ความ รูสึกมั่นคงปลอดภัย  ความเปนปกแผน  ความตองการการคุมครองปกปอง   
ความรูสึกที่ปลอดภัยจากการคุกคาม  ปลอดจากความวิตกกังวล  ความตองการที่จะอยูในระเบียบ  
ความตองการกฎหมายคุมครอง  ตลอดจนตองการความเขมแข็งของผูคุมกัน 
 3.  ความตองการความรักและความเปนเจาของ     ถาความตองทั้งดานรางกายและความ
ปลอดภัยไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ  มนุษยก็จะมีความตองการในเรื่องของความรักและ
ความเปนเจาของขึ้นมาอีก  คนทุกคนตองการเปนสวนหนึ่งของกลุมที่ตนเองจะตองเกี่ยวของดวย  
ไมมีใครทนไดถารูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากกลุม  มนุษยทุกคนอยากไดความรักจากคนอื่น  
อยากเปนเจาของคนอื่นและในขณะเดียวกันก็อยากใหตนเองเปนที่รักและเปนของใครสักคน 
 4.  ความตองการจะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง     เปนความตองการที่จะรูสึกวา
ตนเองมีคาทั้งในสายตาตนเองและในสายตาของผูอ่ืน  คนที่ยอมรับนับถือในตนเองมองเห็นคุณคา 
และความสามารถในตนเองนั้นมี  2  ลักษณะคือ  ลักษณะแรกเปนคนที่มองเห็นคุณคาในตนเองและ
มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย  ลักษณะที่สองเปนคนที่มองเห็นคุณคาในตนเอง  แตมีความรูสึกไมใคร
มั่นคงปลอด 
 5.  ความตองการที่ตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรูจักตนเอง      เมื่อความ
ตองการตาง ๆ  ดังกลาวทั้ง  4  ขั้น  ไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ  มนุษยจะมีความตองการที่จะ
รูจักตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเปนอยู  เขาใจถึงความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและความ
ตองการของตนเองโดยไมมีการปกปองและบิดเบือน  พรอมที่จะเปดเผยตนเอง พิจารณาตนเอง
อยางใจเปนธรรม  ยอมรับไดทั้งในสวนที่เปนขอบกพรองของตนเอง  เปนความตองการที่คนแตละ
คนตองการที่จะเปนคนชนิดที่เราเปนไดดีที่สุด  ความสามารถที่จะใชความสามารถที่ตนเองมีอยูได
อยางเต็มที่ภาคภูมิ 
 จะเห็นไดวาตามแนวคิดทฤษฏีของมาสโลวนี้   เปนประโยชนอยางมากสําหรับในการ
จัดกิจกรรม  เพราะในการจัดกิจกรรมจําเปนตองอาศัยการแสดงบทบาทของแตละคน  แตการแสดง
บทบาทของแตละคนนั้นจะแสดงก็ตอเมื่อบทบาทนั้นสนองความตองการของเราตามระดับ  ดังนั้น   
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ในการจัดกิจกรรมก็มีความจําเปนที่จะตองใหเครื่องลอหรือแรงจูงใจที่จะสนองความตองการของ
แตละคน   เพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคตอไป 
 
ทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคล   
 สุรพล  พยอมแยม  (2544 : 27 – 26)  ไดแยกความแตกตางระหวางบุคคลไว  2  ประเภท  
ดังนี้ 
 1. ความแตกตางระหวางบุคคล     (Inter – individual  differences)  หมายถึง  ความ
แตกตางทางลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ  ระหวางบุคคลสองคนขึ้นไป  ความแตกตางนี้อาจเปน
ความแตก ตางภายใน  เชน  เชาวปญญา  หรือความคิดสรางสรรค  หรือความแตกตางชนิดอื่น ๆ  ที่
เปนความแตกตางภายนอกรางกายที่สังเกตไดงาย  เชน  ขนาดของรางกาย  สมรรถภาพรางกาย  เปน
ตน 
 2. ความแตกตางภายในตัวบุคคล     (Intra – individual  differences)   หมายถึง  ความ
แตกตางที่ เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้น  เชน  บางคนมีความสามารถในดานศิลปะสูง  แตมี  
ความสามารถดานกีฬาต่ํา  หรือบางคนสามารถอดทนตอความยากลําบากได  แตไมสามารถอดทน
กับคําตําหนิตอวาได 
 ทฤษฏีความแตกตางระหวางบุคคล    เปนหลักการที่ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตองคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคนวามีความสามารถและศักยภาพไมเทากัน  ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีกิจกรรที่ไมงายและไมยากจนเกินความสามารถของผูเรียน  
สามารถปรับและยืดหยุนไดตามความแตกตางของผูเรียนแตละคน 
 
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม  
 นักจิตวิทยากลุมนี้มีความเห็นวา   การเรียนรูเปนการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งเรา
กับการตอบสนอง  โดยอาศัยหลักของการกระทํา  Skinner  (1974)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  และ
ถือวาเปนบิดาของการเรียนรูแบบการกระทํา  (อางถึงใน  สุรพล  พยอมแยม  2540 : 17 -18)  เชื่อวา  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูเกิดจากบุคคลตอบสนองตอส่ิงเราและไดรับการเสริมแรง  
การเลือกแรงเสริมใหเหมาะกับผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนรูและมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง  และ  สุรพล  พยอมแยม  2540 : 2  กลาววา  การเขาใจพฤติกรรมบุคคลเปนเรื่องสําคัญยิ่ง
ในการปฏิบัติงานรวมกันหรืออยูในสังคมเดียวกัน  การเขาใจพฤติกรรมของผูที่เราเกี่ยวของดวย
อยางถูกตอง  จะทําใหเราสามารถเลือกการตอบสนองพฤติกรรมของเขาไดตรงกับความตองการ
ของเขาไดมากขึ้น  ดังนี้ 
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 1.  จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน     ตองเริ่มจากการเตรียมพรอมในดาน
ความรู  พื้นฐานเดิมไปสูการเรียนรูเนื้อหาใหม  
 2. ผูเรียนตองมีสวนรวมในการทํากิจกรรม    โดยเปดโอกาสใหผูเรียนใชความคิด  
ความสามารถไดอยางเต็มที่   
 3.  การจัดกิจกรรมตองจัดตามระดับความสามารถของผูเรียนแตละคน    สงเสริมการ
พัฒนาตนเองและแขงขันกับตนเอง  
 4.  กิจกรรมจะตองหลากหลายรูปแบบ    เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล   
 5.  กิจกรรมทุกรูปแบบตองมีการวางแผน    มีจุดประสงคที่แนนอนที่จะทําใหผูเรียนเกิด
ความสามารถ เกิดทักษะ  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน   
 จากแนวคิด  ทฤษฏี  จึงอาจสรุปไดวา    การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยอาศัย
ปรัชญาพื้นฐานทางจิตวิทยา  จะเปนแนวทางชวยใหครูรูจักผูเรียนมากขึ้น   และสามารถนําไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน    ชวยลดปญหาทางดาน
พฤติกรรมอันไมพึงประสงคของผูเรียน   ทั้งยังชวยลดเวลาและแรงงานที่จะตองใชในการแกปญหา
รายแรงตางๆ   
 

แนวทางการจดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 
                   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกกิจกรรม       ตองยึดผูเรียนสําคัญที่สุด  
ครูผูสอนจะตองมีความรู  ความเขาใจ  และสภาพธรรมชาติของผูเรียนซึ่งมีความแตกตางระหวาง
บุคคล    ทั้งดานจิตใจ  อารมณ   ความถนัด  ความสนใจ  และความตองการของผูเรียน  จากแนวคิด  
ทฤษฏี  จะเปนแนวทางใหครูผูสอนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพื่อชวยเหลือผูเรียนไดอยาง
เหมาะสม     ดังนี้ 
 1.  ความ แตกตางระหวางบุคคล     คนทุกคนยอมมีความแตกตางกันทุกๆ  ดาน  ทั้งทาง
รูปรางหนาตา  สติปญญา   ความสามารถ    ความสนใจ  ความเชื่อ  รวมทั้งสถานะทางสังคม 
 2.  คนทุกคนมีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี   คนแตละคนยอมมีสิทธิ์ที่จะไดรับการสนับสนุนให
ธํารงเกียรติ  ศักดิ์ศรี  และคุณคาแหงความเปนคน 
 3.  พฤติกรรมทุกชนิดยอมมีสาเหตุ      การเกิดพฤติกรรมอยางเดียวกันอาจมาจากหลาย
สาเหตุหรือสาเหตุเดียว   และสาเหตุเดียวอาจกอใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป    เมื่อเกิด
พฤติกรรมยอมสงผลตามมาจากการแสดงพฤติกรรมนั้น 
 4.  คนทุกคนยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตของตน  ใหมีความสุข   
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 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  คุณภาพของผูเรียนจะดีมากนอยเพียงใด  ยอมขึ้นอยู
กับคุณภาพของครูเปนสําคัญ   ครู ผูสอนจึงควรมีคุณสมบัติทั้งในดานสวนตัว  และดาน
ความสามารถ  กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ   ที่จะชวยเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงค      โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและความตองการของ
ผูเรียนที่สามารถพัฒนาผูเรียนไดตามความคาดหวัง    และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 
ดานผลผลิต   
 ในดานผลผลิต 
 1.  ผูเรียนรักและเห็นคุณในตนเองและผูอ่ืน   
 2.  ผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางทางการศึกษา  และการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนสภาพสังคมแลสิ่งแวดบอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต   
 3.  ผูเรียนรูจักพัฒนาศักยภาพและใชศักยภาพของตนใหเปนประโยชนตอตนเอง    
ครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ ไดตามสภาพของแตละคน  
 4.  ผูเรียนมีเปาหมายชีวิต   รูจักวางแผนชีวิต  การเรียน  การงานที่เหมาะสมกับความ
ถนัด  ความสนใจและสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี    
 5.  ผูเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต    ทักษะการสรางสัมพันธภาพ  ทักษะในการเรียน
และทักษะในการทํางาน  ที่มีประสิทธิภาพตามวุฒิภาวะ  ความถนัด  ความสนใจ   
 6.  ผูเรียนรูจักเลือกตัดสิใจและแกปญหา    รวมทั้งสามารถปรับตัวตอสถานการณตางๆ  
ที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางเหมาะสม   
 7.  ผูเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และบุคลิกภาพที่ดี 
 8.  ผูเรียนรูจักหลีกเลี่ยงอบายมุข  หรือส่ิงที่เปนอันตรายตอชีวิตไดทุกชวงชีวิต   
 9.  ผูเรียนทุกคนไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดจากครู 
 
ดานกระบวนการ   
 1.   มีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 2.  มีการศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน   และจัดทําขอมูลอยางเปนระบบทันสมัย
อยูเสมอ   
 3.  มีการจัดบริการขาวสาร   ขอมูล  สารสนเทศที่ทันสมัยเปนประโยชนตอผูเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลาย   
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 4.  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน   และเสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรมี่จะ
ชวยใหเรียนรูอยางสนุกสนาน  แปลกใหม  และนาสนใจ   
 5.  มกีารประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอตอเนื่องและหลากรูปแบบ   
 6.  มีการจัดโครงการงานกิจกรรม  เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางหลากหลายตามสภาพปญหา
และความตองการของผูเรียน  
 7.  มีการจัดโครงการ/งานกิจกรรม   เพื่อใหผูเรียนไดคันพบศักยภาพของตนตามความ
ถนัด  ความสามารและความสนใจ    
 8.  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    เพื่อชวยใหผูเรียนไดแสดงออกอยางเหมาะสมและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง   
 9.  มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน   ใหครูและผูเรียนไดพบปะใกลชิดเพื่อ
สรางความคุนเคย 
 
ดานปจจัย   
 1.  มีหลักสูตรที่ยืดหยุน    เอ้ือตอการเรียนรูและตอบสนองความตองการของผูเรียน  
โดยนํานวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม  มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.  ผูบริหารมีภาวะผูนําและเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม   
 3.  ครูทุกคนตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม   และมีความรู  ความเขาใจ
พื้นฐานดานจิตวิทยาการจัดกิจกรรม   
 4.  ครูทกุคนมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรม   
 5.  มีคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินงานโดยตรง   
 6.  มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม   
 7.  มโีครงการ/งานกิจกรรม   ที่สนองความตองการของผูเรียนทุกกลุมเปาหมายและ
ชุมชน  
 8.  มแีนวปฏิบตัิในการดําเนนิงานและมกีารปฏิบัติอยางจริงจัง  
 9.  มีเครื่องมือการรูจักและเขาใจผูเรียนที่หลากหลาย  ทันสมัยและมีการนําไปใช  
 10.  มีเครือขายการพัฒนาดูแลชวยเหลือผูเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 จึงอาจสรุปไดวา   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและความแตกตางระหวางบุคคล  ครูจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  จะตองรูและเขาธรรมชาติของผูเรียนอยางแมนยํา   เพื่อ 
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ฝกฝนกระบวนการคิด  การจัดการ  ใหผูเรียนประพฤติปฏิบัติหนาที่ของตน   ครูผูสอนจึงตองวาง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสนองตอความตองการของผูเรียนใหไดมากที่สุด 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 สถานศึกษาและครูผูสอนตองจัดใหผูเรียนทุกคน  เขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ดังนี้ 
 1.  ผูเรียนจัดตั้งกลุมตามความสนใจ    ความถนัดตามธรรมชาติ  ความตองการ  หรือ
อาจเขารวมกิจกรรมตามขอเสนอแนะของสถานศึกษา 
 2.  รับการปฐมนิเทศจากครูที่ปรึกษากิจกรรม    เพื่อรับฟงขอเสนอแนะในการเขารวม
และดําเนินกิจกรรมไดอยางถูกตอง 
 3.   ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมฝายตางๆ   ประกอบดวย  ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  
นายทะเบียน  และอื่นๆ  ตามความเหมาะสม   
 4.  ประชุมวางแผน   จัดทําแผนงาน  โครงการและปฏิทินงาน    เพื่อดําเนินกิจกรรมให
บรรลุตามวัตถุประสงค   ที่ประชุมควรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนและจัดทํา
โครงการๆ  ไวอยางชัดเจน  แลวนําเสนอตอครูที่ปรึกษา 
 5.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน   โครงการและปฏิทินที่กําหนด  เมื่อแผนงาน  โครงการ 
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารงานสถานศึกษาแลว  ผูเรียนจึงจะสามารปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน  
โครงการ   และปฏิทิน  ที่กําหนดไวในรูปแบบของกิจกรรมที่ไดรับการเลือกตั้งโดยกระบวนการ
กลุม  และเพื่อใหผูเรียนทุกคนไดพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
 6.  ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม  การประเมินผลการปฏิบัติกรรม  
 7.  สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
บุคลากรท่ีเก่ียวของ  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด  จะตองไดรับ
การประสานงานจากทุกผาย  และการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคม  เพื่อแบงปนความรู  ความ
คิดเห็น  และ ประสบการณ   มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  และเกิดความเขาใจรวมกัน  
สามารถนําความรูที่เกิดไปทดลองหรือประยุกตใชตามที่ผูเรียนตองการ   ดังนี้ 
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ผูบริหารสถานศึกษา 
 1.  จัดใหมีแผนหรือปฏิทินการพบกลุม  หัวหนาสถานศึกษาตองจัดใหมีแผนหรือ
ปฏิทินเวลาเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหผูเรียน 
 2.  จัดประชุมชี้แจงครู   หัวหนาสถานศึกษาตองจัดประชุมครูที่เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหทราบและเขาใจกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ 
 3.   อํานวยความสะดวก   หัวหนาสถานศึกษาตองอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  หัวหนาสถานศึกษาตองพิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณากําหนดชั่วโมงและประเมินผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ
ตามผลการดําเนินงาน  เมื่อสถานศึกษาอนุมัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนแลว   
หัวหนาสถานศึกษาตองติดตามผลการดําเนินโครงการดังกลาวของผูเรียน  อยางนอยโครงการละ  1  
คร้ัง 
 5.  อนุมัติผลการประเมินผลกิจกรรมคุณภาพชีวิต    เมื่อกลุมผูเรียนดําเนินงานโครงการ
แลวเสร็จ  และไดรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติตอ
สถานศึกษาไวเปนหลักฐาน  หัวหนาสถานศึกษาจะตองพิจารณาอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมนั้น 
 6.  แจงผลการประเมินการปฏิบัติการโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ   
ในกรณีที่สถานศึกษารับผูเรียนจากสถานศึกษาอื่นมารวมทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคปฏิบัติ  
เมื่อส้ินสุดโครงการ  ใหแจงผลการประเมินไปยังสถานศึกษาเดิมของผูเรียนดวย 
 
บทบาทของครู 
 การจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนนั้น   ครูที่รับผิดชอบผูเรียนจะเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการที่จะสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนรวมกลุมกันทํากิจกรรม  ก็คือ  บทบาทของครู 
 1.  ปฐมนิเทศและจัดประชุมชี้แจงผูเรียน    ครูจะตองจัดประชุมชี้แจงใหผูเรียนเขาใจ
กระบวนการ  การจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต    ครูตองจัดทําแผนการจัดทํากิจกรรม
ในภาคทฤษฏีรวมกับผูเรียน  โดยทําความตกลงรวมกันกับผูเรียน เพื่อใหเกิดการศึกษาแลก เปล่ียน
เรียนรูภาคทฤษฏีในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 3. เปนครูที่ปรึกษา ครูตองเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการวางแผน  การประสาน 
งาน  การแกไขปญหาในการปฏิบัติ  การจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคปฏิบัติของ ผูเรียน 
 4.  เปนคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติการโครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ครูตองทําหนาที่เปนคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาและกําหนดจํานวนชั่วโมงของ
ผูเรียนแตละกิจกรรม  กอนขออนุมัติโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 5.  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต    เมื่อโครงการ
ของผูเรียนไดรับการอนุมัติแลว  ผูเรียนจะดําเนินงานตามโครงการฯ  ดังกลาว  ครูตองนิเทศติดตาม
โครงการนั้น ๆ 
 6.  ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติการโครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ครูตองทําหนาที่ เปนคณะกรรมการที่สถานศึกษาแตงตั้งและ
ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการนั้น ๆ 
 
บทบาทของผูเรียน 
 1.  ผูเรียนยื่นคํารองแจงความจํานงขอจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ในเวลาที่
สถานศึกษากําหนดไวทุกภาคเรียน 
 ในกรณีที่ผูเรียนมีการเทียบโอนผลการเรียน  และใชเวลาเรียนอีกเพียงภาคเรียนเดียว
หรือเหลือเวลาเรียนตามโครงสรางหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนไมครบ  4  ภาค
เรียน  ใหผูเรียนจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเรียนที่มีของผูเรียน  
โดยทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไมนองกวา  100  ช่ัวโมงตอระดับการศึกษาและถาผูเรียนไม  
สามารถทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแลวเสร็จภายในเวลาเรียนที่มีได   ผูเรียนจะตองยื่นคํารอง
ตอสถานศึกษาเพื่อขอขยายระยะเวลาในการทํากิจกรรมใหครบในภาคเรียนตอไป 
 2.  ผูเรียนทุกระดับการศึกษาทํากิจกรรมรวมกันได    ผูเรียนทุกระดับการศึกษาสามารถ
ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมกันในโครงการเดียวกันได 
 3.  ผูเรียนตองพบกลุมศึกษาภาคทฤษฏี   ผูเรียนที่จะจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
นั้น  จะตองพบกลุมเพื่อศึกษาเรียนรูภาคทฤษฏีใหครบถวนตามขอบขายเนื้อหาที่กรมกําหนดกอน
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตอไป 
 4.  ผูเรียนวางแผนและเขียนโครงการ  ผูเรียนจะตองเขารวมประชุมเพื่อรวมกันหา
แนวทางแนวทาง  วางแผนและเขียนโครงการกิจกรรมภาคปฏิบัติ  
 5.  ผูเรียนตองเขารวมปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ    ผูเรียนทุกคนตองเขารวม
ปฏิบัติตามโครงการที่สถานศึกษาอนุมัติโดย 
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ปฏิบัติใหเปนไปตามเกณฑการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.  ผูเรียนตองรายงานผลการปฏิบัติงาน   เมื่อการดําเนินงานโครงการแลวเสร็จผูเรียน
ตองรายงานผลตอกลุมแลวทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการตอสถานศึกษา  ใหเปนไปตาม
แผนและระยะเวลาที่สถานศึกษากําหนด 
 7.  ผูเรียนจะตองทําโครงการในภาคปฏิบัติเพิ่มเติม  ในกรณีที่คณะกรรมการฯ  ประเมิน
โครงการแลวพบวา  การดําเนินงานของผูเรียนไมเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ  ผูเรียนจะตอง
ทําโครงการภาคปฏิบัติเพิ่มเติม  เพื่อคณะกรรมการฯ จะไดประเมินอีกครั้ง 
 
บทบาทของชุมชน 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนในพื้นที่นั้น ๆ  ชุมชนมีบทบาท  ดังนี้ 

 1.  เปนที่ปรึกษาโครงการ 

 2.  เปนคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติโครงการ 

 3.  ใหการสนับสนุนโครงการและเขารวมโครงการในพื้นที่ 
 4.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู เ รียนที่ทําไวในพื้นที่ให  
ดําเนินการไดตอไป 
 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เปนเงื่อนไขสําคัญของการจบ
หลักสูตร  ผู เ รียนตองเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม   ตลอดจนผานการประเมินตามเกณฑที่ 
สถานศึกษากําหนด  โดยครูที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของมีสวนรวมตามแนวประเมิน  ดังนี้ 
 1.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามวัตถุประสงคของแตละกิจกรรม     โดย
ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติกิจกรรมตามสภาพจริง 
 2.  ตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวา    เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนดหรือไม 
 3.  ผูไมผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม    จะตองทําซอมเสริมขอบกพรองใหผาน
เกณฑกอน  จึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมเปนการใหคําแนะนํา  ปรึกษา  และติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการที่กลุมผูเรียนได
เสนอไว  โดยแบงออกเปน  2  ระยะ  ดวยกันคือ 
 1.  ระหวางดําเนินการ 
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 2.  เสร็จสิ้นโครงการ 
นอกจากนั้น  การติดตามประเมินผลอาจทําไดโดย 
 1.  คณะกรรมการออกไปติดตามประเมินผลโดยตรง 
 2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลจากแบบรายงานความกาวหนาของโครงการที่กลุม 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลจากผูนําชุมชนที่เกี่ยวของและอยูใกลชิดกับ
โครงการที่ผูเรียนทํา 
 กลาวโดยสรุปคือ    การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   เปนการจัดกิจกรรมเพื่อเปด
โอกาสใหกับผูเรียนทุกคนไดทํากิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ  สอดคลองกับความตองการ  
ใหผูเรียนไดมีการรวมกลุมและบริหารจัดการเอง  ใหมีการปฏิบัติกิจกรรม  สงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามจุดหมายของหลักสูตร 
 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม      ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนในระดับตางๆ  ตั้งแตระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย   และ การจัดการศึกษาสายอาชีพ    การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
จึงทําไดหลากหลาย  ดังนี้ 
 1.  จัดในลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน    ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดวยการพบกลุมและทํางานรวมกัน  เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น  และรวมกันแกปญหาในการเรียนการสอน 
 2.  การจัดกิจกรรมกลุมฝกอาชีพ  เพื่อเปนการเตรียมผูเรียนใหสามารถออกไปประกอบ
อาชีพ  และเลือกตัดสินใจประกอบอาชีพไดถูกตอง  อันเปนการวางรากฐานการดําเนินชีวิตและ
สามารถชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได 
 3.  การจัดกิจกรรมที่ทํางานรวมกัน  ในรูปแบบของโครงการตางๆ   ดังนี้ 
           3.1 โครงการเขาคายทักษะชีวิต    เปนทางเลือกหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ที่ผูเรียนและผูเขารวมกิจกรรม  จะไดรับความรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง   รวมทั้ง
นําความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมไปเผยแพรในครอบครัว  ชุมชนและสังคม  โดยมุงใหผูเรียน
ไดอยูคายพักแรม   ในระหวางการอยูคายผูเรียนตองเรียนรูดวยตนเองดวยวิธีการหลากหลาย
ผสมผสานกัน   เชน   การอยูคายเชิงวิชาการ  มุงเนนเนื้อหาเชิงวิชาการดานประชาธิปไตย  
ยาเสพติด  โรคเอดส  อนามัย  ส่ิงแวดลอม   นันทนาการ  การมีสวนรวมและการใชชีวิตแบบชาว 
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คาย    โครงการเขาคายทักษะชีวิตจึงเปนโครงการที่สามารถเพิ่มศักยภาพดานตางๆ   ใหกับตนเอง
ดวย 
           3.2  โครงการพัฒนาจิตเขาคายคุณธรรม    จริยธรรม  เปนโครงการเพื่อใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาจิตใจ  ปลูกฝงใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  ผูเรียนสามารถเขาถึงหลักการปฏิบัติธรรม
อยางถูกตอง สามารถฝกจิตของตนใหสงบ  และสามารถนําประโยชนเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวนั
และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  กิจกรรมนี้สามารถสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง  ยาเสพติด  และโรค
เอดส  เขาไปดวย 
           3.3  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสุมดประชาชน     เปนโครงการที่จะชวย
ขจัดความดอยโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนในทองถ่ินใหมีโอกาสไดรับรูขาวสารที่ 
ทันสมัย  ทันเหตุการณ  มีแหลงวิชาการในการคนควาหาความรูดานตางๆ   และผูเรียนก็จะมี
ประสบการณในการจัดหองสมุดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ  รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  และชวย
เสริมสรางความเขาใจและความรูสึกนึกคิดที่ดีแกเด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  นอกจากนี้  
หองสมุดยังมีบทบาทในดานการสงเสริมและเผยแพรความรูดานตางๆ  มากมาย   เชน  จัด
นิทรรศการในวันสําคัญตางๆ  จัดมุมที่อานหนังสือ  หรือจัดมุมโสตทัศน  เปนตน 
 กลาวโดยสรุปวา    การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการ
สนองความตองการ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน   ที่มุงเติมเต็มความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณจากการปฏิบัติจริง   เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพทาง
ความสามารถดานตางๆ  ที่มีอยูใหมากที่สุด  โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนผูดําเนินการและบริหาร
จัดการเอง โดยใชกระบวนการคิดเปน และกระบวนการกลุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู   เพื่อเสริมสราง
นิสัย ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม รักและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอ่ืน   มีคานิยมที่ดีงาม   สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิต  โดยการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคม    ทั้งนี้ตองอยูภายใตความเห็นชอบของสถานศึกษา
และครูผูรับผิดชอบ   
 

การจัดการเรียนการรูแบบบรูณาการ 
 

 การจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ  มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย  
ครูผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  และสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนและ
ความสามารถของผูเรียน  การออกแบบการเรียนรูจึงควรใชรูปแบบ  วิธีการที่หลากหลาย  การ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนรูปแบบและวิธีการสอนที่สามารถจัดการเรียนรูเพื่อสนองความ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



59 
 
แตกตางระหวางบุคคล  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูแบบองครวม  ไดเรียนรูจากการคิดและการปฏิบัติจริง  
ไดเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  และไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2544   หมวด  4   แนวการจัดการศึกษา   มาตรา  22  ได
กลาววา  การจัดการศึกษาทั้ง  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณภาพ  และบูรณาการ  ตามความเหมาะสมของแตละรายวิชา   
และมาตรา  23  กําหนดวา  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้  1)  ความรูเกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม   ไดแก  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู
เกี่ยวกับประวัติศาสตร  ความเปนมาของสังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข    2)    ความรูและทักษะดาน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและประสบการณเร่ืองการจัดการ  การบํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน  3)  ความรูเกี่ยวกับศาสนา   
ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญา  4)  ความรูและทักษะ
ดานวิทยาศาสตรและดานภาษา  เนนการใชภาษาอยางถูกตอง  5)  ความรูและทักษะดานการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีความสุข   จากกฎหมายดังกลาว  สถานศึกษาตองจัด
กระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ  ใหสัมพันธกับขอกําหนดเหลานี้   
 หลักสูตรและการเรียนการสอนในประเทศไทยที่ผานมา    ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ยัง
ไมมีการสอนบูรณาการระหวางวิชาอยางแทจริง  คงมีการจัดแยกเปนวิชาตางๆ  อยู  ดวยเหตุนี้
ครูผูสอนจึงตองวางแผนและบูรณาการเนื้อหา  กิจกรรมในกระบวนการเรียนรูเอง  ซ่ึงมีการกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 จากสาระสําคัญดังกลาว    จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาและบุคลากรของ
สถานศึกษาตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และสามารถจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะสงผลใหการเรียนการสอนแบบบูรณาการมี
บทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

 
ความหมายของการบูรณาการ 
 คาํวา  บูรณาการ   (Integration)  นักการศึกษาไดใหความหมายไวหลายทัศนะ  ดังนี้ 
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน    พุทธศักราช  2525  (2538 : 484)  ใหความหมายของ
การบูรณาการไววา  หมายถึง  บูรณาการรวมหนวยเขาดวยกัน 
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 กรมวิชาการ  (2544 : 1)  ใหความหมายวา  การบูรณาการ  เปนการจัดการเรียนรู  โดยใช
ความรู  ความเขาใจในศาสตรหรือวิชาตาง ๆ  มากกวา 1  วิชาไปรวมเขาดวยกัน   ภายใตเร่ืองราว  
โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน  เพื่อแกปญหาหรือแสวงหารความรูความเขาใจ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 วิเศษ   ชิณวงศ    (2544 : 28)  ใหความหมายวา  การบูรณาการ  หมายถึง  การจัด
กระบวนการเรียนรูใหผูเรียน  โดยมีการเชื่อมโยงและผสมผสานการะบวนการสอน  การสราง
คุณธรรมใหสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนใหนําความรูและประสบการณไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 อุไรวรรณ  มีเพียร   (2538  : 33 – 35)  ใหความหมายบูรณาการวา    ความสมบูรณ  
ความเต็ม  ความพอดี  ความสมดุล  ความผสมกลมกลืน  ไดสัดสวนพอเหมาะ  สนองวัตถุประสงค  
เกิดผลในทางสรางสรรคและเปนเอกภาพ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542 : 46)    ใหความหมายของคําวา  บูรณาการ  หมายถึง  การ
นําศาสตรตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานกัน   เพื่อประโยชนในการดําเนินการ  
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จึงเปนการนําเอาความรูสาขาวิชาตาง ๆ  ที่สัมพันธกันมาผสมผสาน
กัน   เพื่อใหการจัดการเรียนรูเกิดประโยชนสูงสุด  การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะเนนองครวม
ของเนื้อหามากกวา  องคความรูของแตละรายวิชาและเนนที่การสรางความรูของผูเรียนมากกวาให
เนื้อหาโดยตัวครู 
 กาญจนา  คุณารักษ    (2540 : 183)   กลาววา   การบูรณาการ  คือ  กระบวนการหรือการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเรียนรูความสัมพันธขององคประกอบทางจิตพิสัยและพุทธิพิสัย   หรือ
กระบวนการ  หรือการปฏิบัติในอัน  ที่จะรวบรวมความคิด  มโนภาพ  ความรู  เจตคติ  ทักษะและ
ประสบการณในการแกปญหาเพื่อใหชีวิตมีความสมดุล 
 พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต ,    อางถึงใน  วิชัย  วงษใหญ  :  2545)  กลาวถึง  บูรณา
การ วา  หมายถึง  บูรณาการเขาไปในชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่เปนอยูจริง  ควรเนนวิธีการสําคัญ  3 
อยาง  คือ 
 1.  การบูรณาการในการเรียนการสอนใหเขาใจและมองเห็นวา  ธรรมเปนความจริงที่มี
อยูตามธรรมชาติ  เชน  ความเปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย  ซ่ึงทุกคนจะตองรู  เขาใจ  และ
ปฏิบัติใหถูกตองจึงจะเปนอยูไดดี   เมื่อเขาใจธรรมตามความหมายที่แทอยางนี้แลว  จึงพูดไดวา 
ธรรมในธรรมชาติจะเรียกรองใหคนเรียกหาธรรมที่จะตองปฏิบัติในชีวิตเอง  การเรียนรู พระพุทธ 
ศาสนาก็จะเปนการสนองความตองการของชีวิตของผูเรียน 
 2.  บูรณาการในวิถีชีวิต    ดวยการสรางระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม  ที่เรียกวาวิถีแบบพุทธ  
หรือวินัยของคฤหัสถ หรือวินัยชาวพุทธขึ้นมา เมื่อมีวิถีชีวิตที่สอดคลองรองรับแลว  หลักธรรมคํา 
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สอนตาง ๆ  ก็สามารถเขาไปผสมกลมกลืนในวิถีชีวิตนั้นได 
 3.  บูรณาการไตรสิกขาเขาไปในชีวิตประจําวัน    หรือทําชีวิตใหเปนการศึกษา  ดวยการ
ดําเนินชีวิตตามปกติธรรมทั้ง  3  ดาน  ใหมีการพัฒนาครบไตรสิกขา  เมื่อทํากิจกรรมใด ๆ  ก็ตาม  
ทุกครั้งใหมีการเตรียมและตรวจสอบวามีสิกขา  3  ดาน  ครบหรือไม  คือ  
           3.1  ดานพฤติกรรม  กาย วาจา   และการใชอินทรียวา  กิจกรรมที่จะทําหรือไดทํา
นั้น ไมไดเปนไปเพื่อการเบียดเบียน  กอความเสียหาย  แตเปนการเกื้อกูลสรางสรรคศีล 
           3.2  ดานจิตใจวา การทํากิจกรรมนั้นเกิดจากแรงจูงใจที่ดี  ไมทําดวยโลภ  โกรธ  
หลง  มีแต  เมตตา  กรุณา  ไมออนแอ  ทอแท   มีแตความเขมแข็งแกลวกลา  มีฉันทะ  ไมทุกขโศก
ขุนมัวเศราหมอง  มีแตจิตใจผองใส  เบิกบานมีความสุข   
           3.3  ดานปญญา    การทํากิจกรรมใดนั้น ๆ  ดวยความรูความเขาใจมองเห็น
เหตุผล  รูจัก ความหมาย  ผลดี  ผลเสีย  ที่จะเกิดสืบเนื่องตอไป  พรอมทั้งแนวทางแกไขปรับปรุง
ปญญา 
 อรทัย  มูลคําและคณะ    (2542 : 10)  ใหความหมายของบูรณาการไวเปนสองนัย  คือ  
ประการแรก  บูรณาการ  หมายถึง  การทําใหเต็มสมบูรณ  ซ่ึงอาจจะขยายความเพิ่มเติมได  หรือ  
หมายถึง  การทําใหหนวยงานยอย ๆ  ที่สัมพันธอิงอาศัยกันอยู  เขามารวมทําหนาที่อยางประสาน 
กลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวและมีความหมายครบถวยสมบูรณในตัวเอง  สวนอีกความหมายอีก
นัยหนึ่ง  บูรณาการหมายถึง  การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมา
ผสมผสานเขาดวยกัน  เพื่อประโยชนในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูความหมาย  มีความ
หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 บรูชัย  ศิริมหาสาคร   (2546 : 13)  กลาววา  บูรณาการ  มีความหมาย  2  นัย  ดังนี้ 
 1.  ความหมายทั่วไป  บูรณาการ หมายถึง  การทําใหสมบูรณ  คือ  การทําให  
สวนยอยๆ  ที่มีความสัมพันธกัน  มารวมกนัอยางผสมกลมกลืน  เขาเปนหนึ่งเดียวเพื่อใหกดิความ
สมบูรณในตวัเอง 
 2.  ความหมายของการศึกษา    บูรณาการ  หมายถึง  การนําวิชาตางๆ  ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันมารวมกัน  เชน  หลักสูตรแบบบูรณาการ  (Integrated  Curriculum)  คือ  หลักสูตรที่
นําเอาเนื้อหาของวิชาตางๆ  มาหลอมรวมกัน  ทําใหความเปนรายวิชาหายไป  กลายเปนหัวเร่ือง
ใหมที่มีวิชาตางๆ  แผงอยูภายใน 
 ทาบาไบ  อัยซี  ลูคาน    (2534 : 97)  ไดกลาวสรุปวา  บูรณาการในอุดมคติ  คือ  การ
หลอมรวมเปนเนื้อหาเดียวกันกลายเปนวิชาใหม  ซ่ึงตั้งอยูบนรากฐานของวิชาเดิม  แตประกอบดวย
ความคิดรวบยอดและมุมมองในทรรศนะใหม 
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 กูด  (Good 1959 : 121)  ไดอธิบายการบูรณาการไวดังนี้ 
 1.  สภาพของการจัดรวมความรูในวิชาตาง ๆ    มาไวเปนหนวยการเรียนเดียวกัน  โดย
จัดใหสัมพันธกันดวยการสอดแทรกในเนื้อหาวิชา 
 2.  กระบวนการหรือการจัดการเรียนการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยใหมีวิชาตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของอยูดวยกันในรูปของโครงการหรือกิจกรรม 
 อัลเลส  และสตารฟฟอรด  (Alles  and  Stafford,  อางถึงในนวลปรางค ชมภูศรี  2531 : 
12)  กลาววา  การบูรณาการ  หมายถึง   การรวบรวมเรื่องตาง ๆ  ใหเปนหนวยเดียวกัน  โดยจัดแกน   
(Core)  ขึ้นมากอน  แลวนําความรูหรือเนื้อหาสาระจากวิชาใดที่สัมพันธกันมาเสริมแกนใหเต็มหรือ
สมบูรณ  วิธีการจัดแกนนั้นผูสรางหลักสูตรจะกําหนดหัวขอเร่ืองเขามารวมกันไว  แลวแตวาผูสราง
หลักสูตรจะเห็นวาควรมีความรูจากหลาย ๆ วิชาที่สัมพันธกันไดมาผสมผสานกัน                                                         
 จึงอาจกลาวไดวา  การบูรณาการ  หมายถึง   การทําใหสมบูรณ  คือการทําใหหนวย
ยอยๆ  ที่สัมพันธอิงอาศัยกันอยู   มาผสมผสานรวมทําหนาที่อยางประสานกลมกลืน  เปนองครวม
หนึ่งเดียวที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง   
 จากความหมายดังกลาว  ไดมีนักการศึกษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  ดังนี้ 
 วิเศษ  ชิณวงศ   (2544 : 28)  กลาววา  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  มิใชเร่ืองใหม
สําหรับวงการศึกษา  แนวความคิดนี้มีมาตั้งแตสมัย  John  Dewey  ที่กลาววา  การศึกษา  คือ  
กระบวนการของการปฏิบัติสัมพันธทางสังคม  ผูเรียนจะเกิดความเขาใจความเปนไปของโลก  และ
วิธีปฏิบัติตัวในสังคมดวยการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การเรียนรูจะเกิดจากการเขารวมกิจกรรมของหมู 
คณะ  ธรรมชาติทางสังคมของการศึกษา  และการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีในหลักสูตรที่มีลักษณะ
บูรณาการ 
 วิชัย  วงษใหญ   (2537 : 13)  กลาววา    การเรียนการสอนแบบบูรณาการเปน
ความสัมพันธในแนวนอนขององคประกอบหลักของตัวหลักสูตร  จากหัวขอเนื้อหาหนึ่งไปยังอีก
หัวขอเนื้อหาหนึ่ง  หรือจากรายวิชาหนึ่งไปยังอีกรายวิชาอื่น ๆ    ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน   
การจัดประสบการณจึงควรเปนในลักษณะที่ชวยใหผูเรียน  ไดเพิ่มพูนความคิด  และไดแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน  เปนการเพิ่มความสามารถทั้งหมดของผูเรียนที่จะไดจาก
สถานการณตางๆ     ประสบการณการเรียนรูจึงเปนแบบแผนของปฏิสัมพันธ   (Interaction)  
ระหวางผูเรียนกับสถานการณที่แวดลอม 
 ศุภณรรฏฐ  บุญซอน  (2541 : 14)  กลาววา  การสอนแบบบูรณาการ  หรือการสอนแบบ
ครบวงจร  มีรากฐานจากแนวความคิดทางจิตวิทยาพัฒนาการเปนหลัก  วิทยาลัยการศึกษา  แซงซีท   
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(Sank  Sheet  College  of  Education)  เปนวิทยาลัยแหงแรกที่ริเร่ิมและเปนผูนําทางดานการสอน
แบบนี้และเรียกการสอนนี้วา  “วิธีการพัฒนาการ / ปฏิสัมพันธ  (Developmental / Interaction  
Approach)”  คําวา  การพัฒนา  (Development)  หมายถึง  การเรียนรูของเด็กตามขั้นตอนการ
เจริญเติบโต  สวนคําวา  ปฏิสัมพันธ  (interaction)   ไมไดมีความหมายแคเพียงปฏิสัมพันธระหวาง
อารมณ  สติปญญา  สังคม  ศีลธรรม  และลักษณะทางกายภาพของเด็กเทานั้น  แตยังมีความหมาย
รวมถึง  การเรียนรูระหวางปฏิสัมพันธของตนเองกับสิ่งแวดลอม  ความคิด  บุคคล  สถานที่  และ
เหตุการณตางๆ  ดวย 
 ธีระชัย  ปูรณโชติ   (2543 : 93)  กลาววา  การสอนแบบบูรณาการ  หมายถึง  การ
เชื่อมโยงวิชาหนึ่งเขากับวิชาอ่ืน ๆ  ในการสอน  เชน  เชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรและ
ภาษาไทย  การเชื่อมโยงวิชาศิลปะกับภาษาไทย    และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  คือ  การ
เรียนชนิดที่ผูเรียนจะไดสืบคนความรูในหลายแหลงวิชา  เพื่อทําความเขาใจกับแงมุมใดแงมุมหนึ่ง
ของสิ่งแวดลอม   
 ทองอยู   แกวไทรฮะ  (2543 : 92)    กลาววา  การสอนแบบบูรณาการ  เปนการเรียนรู
จากประสบการณ  จากเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตจริงของผูเรียน   และเปนการเรียนรูที่มุงไปสูการ
คิด  การแสวงหาแนวทางแกไขปญหา   เปนการใหบุคคลไดเรียนรูจากชีวิต  มองปญหาของเขาเอง  
ปญหาของชุมชน  แลวใหเขาคิดหาทางแกปญหา  โดย นําเอาสรรพสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับชีวิตมา
บูรณาการใหมากที่สุด     
 สุวิทย  มูลคํา  และอรทัย  มูลคํา    (2544 : 158)   กลาววา    การสอนแบบบูรณาการ    
คือการเรียนรูที่เชื่อมโยงศาสตรหรือเนื้อหาสาขาวิชาตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมา  
ผสมผสานเขาดวย  เพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย  มีความหลากหลายและสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  
 สุคนธ  สินธนานนท   (2544 : 126)   การสอนแบบบูรณาการ  เปนการสอนโดยรวมเอา
เนื้อหาวิชา  กระบวนการหรือแนวคิดที่หลากหลายมาสอนโดยหลอมรวมกัน  เพื่อศึกษาหรือ
แกปญหาภายใตหัวขอเดียวกัน 
 ทิศนา  แขมมณี  (2545 : 145)  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   เปนการนํา
เนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวของกันมาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน   เปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูใหแกผูเรียน  โดยการผสมผสานความรูในสาขาวิชาตาง ๆ  เขาดวยกัน   เพื่อใหการเรียนรู
เปนการเรียนรูที่มีความหมาย   เขาใจลักษณะความเปนไปของสังคมตามสภาพที่เปนจริง  การบรูณา
การจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ   ทั้งในดานพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย    
 วิเศษ  ชิณวงศ   (2544 : 28)   กลาววา  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จะชวย 
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ใหเกิดความสัมพันธ  เชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ  ทําใหเกิดการเรียนรูที่มี
ความหมาย  และสามารถนําความคิดรวบยอด  เนื้อหา  กระบวนการที่เรียนในวิชาหนึ่งมาชวยให
ผูเรียนมีความเขาใจในอีกวิชาหนึ่งได  ที่สําคัญคือ  ชวยใหเกิดการถายโยงการเรียนรู  (Transfer  of  
Learning)  เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  จําเปนตองใชความรูจากหลายสาขาวิชามา
รวมกันแกปญหา  หรือสรางความรู 
 ไวท  (White  1981,  อางถึงใน  ศุภณรรฎฐ  บุญซอน  2541 : 16)  กลาวถึงการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการวา  เปนการเชื่อมโยงหลายวิชาเขาดวยกัน  ไมใชแตในดานเนื้อหาวิชาอยางเดียว  
แตยังเกี่ยวของกับวิธีการสอนของครูดวย  ถาครูสอนแยกเปนรายวิชาก็จะทําใหการเรียนการสอนไม
ตอเนื่อง   
 ฮอบกิ้นส  (Hopkins 1937 : 21 – 22)   กลาวถึง  บูรณาการในแงการสอนไววา  หมายถึง  
กระบวนการสอนที่ผสมผสานเนื้อหาวิชาตางๆ  เขาเปนหนวยการเรียน  จัดกิจกรรมการศึกษา  
คนควาเพื่อนําไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆ  อยางเหมาะสม 
 บลิเชน  (Blishen  1969 : 27)   กลาวถึง  การเรียนการสอนแบบบูรณการวา  เปนการ
เรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมมือกันคนควา  หรือศึกษาในสิ่งที่สนใจ  ผูเรียนกับครู
จะตองรวมมือกัน  เพื่อใหเกิดการเรียนรู  ผูเรียนอาจจะเรียนเปนกลุมเล็กๆ  เพื่อศึกษาเปนรายบุคคล
ก็ได  ซ่ึงลักษณะของหลักสูตรแบบบูรณาการ  ประกอบดวย 
 1.  การจัดเวลาใหผูเรียนมากพอกับการเรียนรู 
 2.  การศึกษาหาความรูเปนไปอยางอิสระ  (Autonomous)  ภายใตการแนะนําของครู 
 3. การศึกษาเพื่อการเสริมสราง  (Remedial  Education)  ครูตองใชเวลาใหเหมาะสม  
เพื่อเสริมสรางรากฐานความรูใหกับผูเรียน 
 4.  มีการตอบสนองความสนใจที่ตางกันของผูเรียน   (Special  Interests)  องคประกอบ
ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งสี่ประการนี้  ทําใหครูคนพบความสามารถและความสนใจ
ของผูเรียน  และเปนการใหโอกาสผูเรียนไดพัฒนาทักษะตางๆ  ของตนใหกาวหนาตอไป 
 กลาวโดย สรุป  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เปนการเชื่อมโยงศาสตรหรือเนื้อหา
สาขาวิชาตางๆ  ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกัน   เปนการจัดการศึกษาที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมใหเกิด
ความรูที่มีความหมาย  มีความหลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน 
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ประวัติและความเปนมา 
 แฮบารท  (Habart  1890,  อางถึงใน  อรทัย  มูลคํา  และคณะ  2543 : 9)   นักปราชญ
การศึกษาชาวเยอรมัน   เปนผูคิดคนขึ้นกอนเมื่อประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผานมา    ตอมา 
แนวความคิดเรื่องบูรณาการ    (Integration)    เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของนักปราชญชาวอังกฤษชื่อ  
จอหน  ล็อค  (John  Lock,  อางถึงใน สมพงศ    แปลงประสพโชค  (2544 : ww.ripn-
math.com/doc/aa_012.doc)   กลาววา   แนวคิดเรื่อง  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไมใชเร่ืองที่
เกิดขึ้นใหม  แฮรบารท  (Herbart : 1890) นักปราชญชาวเยอรมัน   เปนผูคิดคนขึ้นมากอนเมื่อ
ประมาณหนึ่งศตวรรษที่ผานมา   ตอมา จอหน  ล็อก  (John  Lock,  นักปราชญชาวอังกฤษมี
ความเห็นวา  เด็กไมมีกําลังที่จะเรียนรูไดหมด  ฉะนั้นเด็กจึงตองสนใจเฉพาะสิ่งที่จําเปนที่สุดและ
เขาใชบอยที่สุดในชีวิต   และ  จอหน  ดิวอ้ี  (Dewey : 1933)  นักปราชญชาวเอเมริกันไดให
ความเห็น  เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องนี้วา  การใหการศึกษาแกเด็กนั้น  ควรจะนําไปสูความเขาใจใน
เร่ืองของกิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย  เพื่อการอยูรอดของชีวิตตน  กิจกรรมใหญๆ คือ  การแสวงหา
ปจจัยแหงการดํารงชีวิต  อันไดแก  อาหาร  ที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้เปน
กิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย  ยอมจะทําใหเด็กตองเรียนรูเอง เห็นเอง  รูจักเอง  ฉะนั้นเด็กยอมจะ 
เกิดความสนใจขึ้นเองโดยธรรมชาติ   สอดคลองกับ  อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 21)   กลาววา 
การสอนแบบบูรณาการ  (Integration  Instruction)    เกิดจากแนวคิดของ  จอหน  ล็อก  (John  
Locke)   ซ่ึงเปนนักปราชญชาวอังกฤษผูมีความคิดวา  เด็กไมมีกําลังที่จะเรียนรูไดหมด  ฉะนั้น  เด็ก
จึงตองสนใจเฉพาะสิ่งที่จําเปนที่สุดและเขาจะใชบอยที่สุดในชีวิต    ตอมา  จอหน  ดิวอ้ี  (John  
Dewey)  นักปราชญชาวสหรัฐอเมริกา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหการศึกษาในเรื่องนี้วา  การให
การศึกษาแกเด็กนั้น  ควรจะนําไปสูความเขาใจในเรื่องกิจกรรมตางๆ  ของมนุษย  เพื่อการอยูรอด
ของชีวิตตน  กิจกรรมใหญๆ  คือ  การแสวงหาปจจัยแหงการดํารงชีวิต  อันไดแก  อาหาร  ที่อยู
อาศัย  เครื่องนุงหม  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย  ยอมจะทําใหเด็กตองการ
อาศัย  เครื่องนุงหม  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย  ยอมจะทําใหเด็กตองการ
เรียนรูเอง  เห็นเอง  รูจักเอง  ฉะนั้น  เด็กยอมจะเกิดความสนใจขึ้นเองโดยธรรมชาติ   
 จากแนวความคิดตางๆ   ไดมีอิทธิพลและพัฒนาเปนหลักการบูรณาการซึ่งมีวิวัฒนาการ 
ดังนี้ 
 ป  พ.ศ. 2473   ไดมีการจัดทําการทดลองศึกษาเรื่องบูรณาการในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนระยะเวลา  8  ป  และไดเรียนการทดลองนี้วา  “ผลการทดลอง  8  ป”  (The  8   Years  Study) 
 ป   พ.ศ. 2483   ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดมีการนําผลทดลองมาใชกันอยางแพรหลาย
ในโรงเรียนทั่วไป  และเรียกการศึกษายุคนี้วา  “การศึกษาแผนใหม”  (Progressive  Education)  
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 ป  พ.ศ. 2496  ในประเทศไทย  ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร  ไดมีการจัดการ
สอนแบบบูรณาการขึ้นเปนครั้งแรก   และสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทยไดชวยเผยแพร
ความคิดนี้ออกไปอยางกวางขวาง 
 ป   พ.ศ. 2520  กรมวิชาการ  (กระทรวงศึกษาธิการ)  ไดจัดทําหลักสูตรประถมศึกษา
ตามหลักการบูรณาการและไดทดลองใช   แลวเห็นวาไดผลดี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตร    เพื่อจะไดมีการนําความรูและหลักการบูรณาการบรรจุไวใน
หลักสูตรอยางสมบูรณ  และตอมาใน 
 ป   พ.ศ. 2532  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดทําหลักสูตรประถมศึกษา  
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533)   โดยกําหนดแนวดําเนินการ  เร่ือง  การบูรณาการ
ไววา "จัดการเรียนการสอน  ใหมีความสัมพันธเชื่อมโยง  หรือบูรณาการทั้งภายในกลุม
ประสบการณ และระหวางกลุมประสบการณ ใหมากที่สุด” 
 กลาวโดยสรุป   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไดมีการพัฒนาและวิวัฒนาการ
มาจากตางประเทศ  และมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไปหลาย ประเทศ   และสําหรับ
ประเทศไทยเริ่มในป  พ.ศ. 2496  จนถึงปจจุบัน  แตยังไมมีการบูรณาการ อยาง แทจริง   สวนใหญ
จะบูรณาการในวิชาและไมชัดเจน  จนกระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542   
ไดมุงเนนให มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   การสอนแบบบูรณาการจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง  ที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการตามนโยบายที่ไดวางไวในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
จุดมุงหมายของการบูรณาการ 
 จุดมุงหมายของการบูรณาการ   เปนสิ่งที่บงบอกวาในการบูรณาการครั้งนั้นๆ  กระทํา
ไปเพื่ออะไร  ดังที่ลารดิซาเบล  (Lardizabal   1970 : 142)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนแบบ
บูรณาการ  สรุปไดดังนี้ 
 1.   เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย    มีความพึงพอใจ  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
หมูคณะและยอมรับผูอ่ืน 
 2.   สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางครูกับผูเรียน 
 3. ชวยพัฒนาคานิยม  โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาจริยธรรม  
มาตรฐานการทํางาน  มาตรฐานของกลุม  ความซาบซึ้งในการทํางาน  และความซื่อสัตย 
 4.  ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง   สงเสริมใหผูเรียนควบคุมตนเอง  โดยสามารถควบคุม
อารมณและความรูสึกของตนเอง 
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 5.   สงเสริมความคิดสรางสรรค   โดยพัฒนาการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การละคร  
ฯลฯ  เชนเดียวกันกับทางดานสังคม  วิทยาศาสตรและวรรณคดี  ซ่ึงผูเรียนมีความเปนอิสระในการ
เลือกสิ่งที่เขาตองการ 
 6.  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม   มีความเต็มใจที่จะทํางานรวมกับ
กลุมและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
 7.  ชวยวัดผลการเรียนรู  โดยการแนะนํากระบวนการวัดผลแกผูเรียนทั้งรายบุคคล  และ
เปนกลุม 
 
ความสําคัญของการสอนแบบบูรณาการ 
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการ   เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความสําคัญ  มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษามากที่สุด    นักการศึกษาหลายทานจึงให
ความสําคัญและแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ดังนี้ 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร    (2546 : 14)  กลาวถึง   ความสําคัญของการบูรณาการหลักสูตร
และการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 1.  วิถีชีวิตจริงของคนเรามีเร่ืองราวตางๆ  ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ไมไดแยก
ออกจากกันเปนเรื่องๆ  แบบรายวิชา 
 2.  ผูเรียนจะเรียนรูไดดีและเรียนรูอยางมีความหมาย   เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิต
จริง โดยเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวแลวขยายกวางไกลตัวออกไป 
 3.  การขยายตัวของความรูมีเร่ืองใหมๆ  เพิ่มขึ้นมากมาย  จําเปนตองเลือกเฉพาะ
สาระสําคัญในวิชาตางๆ   มาบูรณาการ  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชเวลาเทาเดิม 
 4. ไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียว  ที่เปนความรูสําเร็จรูปและสามารถนําไปใช
แกปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได 
 5.  เนื้อหาวิชาตางๆ  ที่ใกลเคียงกันหรือเกี่ยวของกัน  ควรนํามาเชื่อมโยงกัน  เพื่อใหผู
เรียนรูอยางมีความหมาย  ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา  ลดเวลาแบงเบาภาระของครูผูสอน 
 6.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู  ความคิด  ความสามารถ  และทักษะที่หลากหลาย 
 วิเศษ  ชิณวงศ  (2544 : 30)   กลาววา  ในชีวิตธรรมชาติแหงองครวม  การเรียนรูแบบ
บูรณาการจึงเปนลักษณะสําคัญในกระบวนการเรียนรู  ดังนี้ 
 1.  การที่จะเขาใจสิ่งตางๆ   อยางแจมแจงเกิดความหมาย  และนําไปใชไดดีก็ ตอเมื่อ
ความรูความคิดยอยๆ  อยูรวมกันสัมพันธและเชื่อมโยง  จนสามารถมองเห็นความสัมพันธของส่ิง
นั้นกับสิ่งอ่ืนรอบตัว  ซ่ึงมีผลใหเกิดการนําความรู  ประสบการณ  ที่ไดมาจัดระบบระเบียบใหมให 
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เหมาะสมกับตนเอง  เปนองครวมของความรูตนเองที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ
ระเบียบ 
 2.  การสอนตองใหเกิดกระบวนการเชื่อมโยงความคิด   ที่เกิดขึ้นในเนื้อหา  มีวิธีการที่
หลากหลายลักษณะ  เพราะจะชวยใหมองเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณตางๆ 
 3.  เร่ืองราว   เนื้อหาในหลักสูตรจะมีความเหลื่อมซอนกันอยู  ไมสามารถแยกสวนขาด
จากกันได  ครูจึงตองมีบทบาทสําคัญในการจัดหลักสูตรเสียใหม  ใหเปนระบบ  กระบวนการที่
ประกอบดวย  ความคิด  เร่ืองราว  เนื้อหาหลากหลายมารวมกันเปนกลุมกอน  และดําเนินการสอน
ส่ิงนั้นเชื่อมโยงกันในเรื่องราวตางๆ  ที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงไปสูการนําไปใชในชีวิตจริงดวย 
 4.  การสอนแบบบูรณาการ   จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่เปนความรู  ที่ไดรับ / เก็บไว
ในสมองกับเหตุการณเร่ืองราว / ส่ิงตางๆ  รอบตัว  หรือเนื้อหาอื่นๆ  ซ่ึงมีผลทําใหความรูไมถูกเก็บ
ไวในสมองแตเพียงลําพัง  แตถูกเชื่อมโยงใชจนเกิดความหมาย  เปนความรูใหมที่ซับซอนกวาเดิม  
ครูจึงตองเขาใจแนวความคิด  และทักษะที่จะปลูกฝงใหผูเรียนอยางหลากหลาย  เปนผูมีวิสัยทัศน
กวางไกล  มองความเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ  ไดอยางชัดเจน 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 80  กลาววา 
  1.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ดังนั้น  ครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการอยางเต็มที่  และ
ตอเนื่องทุกขั้นตอน   
 2.   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถทํางานดวยตนเอง   หรือทําใหรูปของกลุมไดอยางเปนอิสระ  ไดรวมกันทํางาน
กลุม ดวยเหตุนี้  ครูตองสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งที่เปนเฉพาะตัว  และงานกลุม
ลักษณะดาง ๆ  ที่หลากหลาย  และตองสงเสริม / สนับสนุน  ใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมนั้นอยาง
จริงจัง 
 3. การจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการ  เปนการจัดการเรียนการสอนที่ครูตองจัด  
ประสบการณตรงใหแกผูเรียน  และใหผูเรียนมีโอกาสไดฝก / ปฏิบัติจริง  และสอดคลองกับสภาพ
ชีวิตของผู เรียนอันจะทําใหผู เ รียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 4.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    เปนการจัดการเรียนการสอนที่ครูตองจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน  ที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึก  กลาคิด  กลาทํา  และเกิดจิตสํานึก  
คานิยม  และจริยธรรมที่ถูกตองดีงามอีกดวย 
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 อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 20 – 21)  กลาววา  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การสามารถเชื่อมโยงวิชาหนึ่งเขากับวิชาอื่นๆ  ในการสอนใหเหมาะสมกับธรรมชาติในการเรียนรู
ของผูเรียน  จึงนาจะมีเหตุผลในการสนับสนุนการเชื่อมโยงวิชาตางๆ  เขาดวยกัน  ดังนี้ 
 1.  ลดความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาตางๆ   ในหลักสูตร  ซ่ึงทําใหการเรียนในวิชาตางๆ   
สัมพันธกันมากขึ้น          
 2.  ชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริงได   และในทางกลับกัน  สามารถ
เชื่อมโยงชีวิตจริงกับสิ่งที่เรียน  ชวยใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดใน
ศาสตรตางๆ  ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย 
 3. การสอนแบบบูรณาการชวยตอบสนองการเรียนรูในเชิงพหุปญญา (Mulitple    
Intelligences)  ซ่ึงสนองตอความสามารถของผูเรียนในหลายดาน  เชน ภาษา  คณิตศาสตร  การมอง
พื้นที่  ความคลองของรางกายและการเคลื่อนไหว  ดนตรี  สังคมหรือมนุษยสัมพันธ   และความรู
ความเขาใจตนเอง  ซ่ึงสนองตอบตอความสามารถที่จะแสดงออก  และตอบสนองทางอารมณ  
(Emotional  Intelligences) 
 4.  การสอนแบบบูรณาการ  เปนการสอนที่สอดคลองกับทฤษฏีการสรางองคความรู
ของผูเรียน  โดยตัวผูเรียนเอง  (Constructivism) 
 ธีระชัย  ปูรณโชติ  (2540  : 82 – 83)  กลาวถึงความสําคัญของการสอนแบบบูรณาการ
วา   
 1.  ส่ิงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงไมไดจํากัดวา   จะเกี่ยวของกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ  ตัวอยางเชน  การเกิดอุทกภัย  ซ่ึงเปนเหตุการณเดียวกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง  
เชน  บานเรือนไรนาเสียหาย  ธุรกิจหยุดชะงัก  กอใหเกิดความเดือดรอนหลายประการ  ในการ
แกปญหาตางๆ  เหลานี้  จําเปนตองใชความรูและทักษะหลายๆ  สาขาวิชามารวมกันแกปญหา  การ
เรียนรูเนื้อหาวิชาตางๆ  ในลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกัน  จะชวยใหผูเรียนเขาใจถึงความสัมพันธ
ระหวางวิชา  และความสัมพันธของวิชาตางๆ  เหลานั้นกับชีวิตจริง 
 2.  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   ชวยใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ความคิดรวบยอดในศาสตรตางๆ  ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  เนื้อหาและกระบวนการที่
เรียนในวิชาหนึ่ง  อาจชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในวิชาอ่ืนดีขึ้นได  
 3.  การสอนที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆ  สาขาวิชาเขา
ดวยกัน  มีประโยชนหลายอยาง  ที่สําคัญที่สุดคือ  ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรู  (Transfer  of  
Learning)   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จะชวยใหผูเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียน 
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เขากับชีวิตจริงได  และในทางกลับกันก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกหองเรียนเขา
กับสิ่งที่เรียนได  ทําใหผูเรียนเขาใจวา  ส่ิงที่ตนเรียนมีประโยชนหรือนําไปใชจริงได 
 4.  หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    มีประโยชนในการขจัดความ
ซํ้าซอนของเนื้อหาวิชาตางๆ  ในหลักสูตร  ในปจจุบันเราประสบปญหาในเรื่องที่ความรูและขอมูล
ตางๆ  เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  มีเร่ืองจําเปนจะตองเรียนรูเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  การเพิ่มขึ้นอยางมากมาย
และรวดเร็วของความรูและขอมูลตางๆ  ทําใหการเรียนแบบสัมพันธวิชามีความสําคัญมากกวาที่ตาง
วิชาตางเพิ่มเนื้อหาเขาไปในหลักสูตรของตน  
 สํานักงานโครงการพิเศษ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 
25) 
 1.  การที่จะเขาใจสิ่งตางๆ  อยางแจมแจงเกิดความหมาย  และนําไปใชไดก็ตอเมื่อ  
ความรูความคิดยอยๆ  อยูรวมกัน  สัมพันธและเชื่อมโยงจนสามารถมองเห็นความสัมพันธของส่ิง
นั้นกับสิ่งอื่นรอบตัว  ซ่ึงมีผลใหเกิดการนําความรูประสบการณที่ไดมาจัดระบบระเบียบใหมให
เหมาะสมกับตนเอง  เปนองครวมของความรูตนเองที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ
ระเบียบ 
 2.  การสอนตองใหเกิดกระบวนการเชื่อมโยงความคิดที่เกิดขึ้นในเนื้อหา   วิธีการที่
หลากหลายลักษณะ  จะชวยใหมองเห็นความเชื่อมโยงของประสบการณตางๆ  และทําใหนําไปใช
ในสถานการณที่หลากหลายอยางมีความหมายได 
 3.  เรื่องราวในหลักสูตร  จะมีความเหลื่อมซอนกันอยูไมสามารถแยกสวนขาดจากกัน
ได  การจัดการสอนเปนเรื่องเดี่ยวๆ   แยกขาดจากกันจะไมสามารถทําใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายและเกิดความเขาใจอยางแทจริงได  ครูจึงตองมีบทบาทสําคัญในการจัดหลักสูตรเสีย
ใหมใหเปนระบบกระบวนการ  ที่ประกอบดวยความคิด  เร่ืองราวเนื้อหาหลากหลายมารวมเปน
กลุมกอน  และดําเนินการสิ่งนั้นเชื่อมโยงกันในเรื่องราวตางๆ  ที่เกี่ยวของ  และเชื่อมโยงไปสูการ
นําไปใชในชีวิตจริงดวย 
 4.  การสอนแบบบูรณาการจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงสิ่งที่เปนความรูที่ไดรับ  เก็บไวใน
สมองกับเหตุการณเร่ืองราว / ส่ิงตางๆ  รอบตัว  หรือเนื้ออ่ืนๆ  ซ่ึงมีผลทําใหความรูไมถูกเก็บไวใน
สมองแตเพียงลําพัง  แตถูกเชื่อมโยงไปใชจนเกิดความหมายเปนความรูใหมที่มีความซับซอน
กวาเดิม  ซ่ึงถูกพิสูจนจริงตรวจสอบจากสภาพจริงที่ไดนําไปใชแลว 
 สุวิทย  มูลคํา  (2548 : 33)  ไดใหความสําคัญของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียน
การสอน  ดังนี้ 
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 1.  เร่ืองราวตางๆ   ที่เปนวิถีชีวิตประจําวันของผูเรียนตางสอดคลองสัมพันธกัน  ไมได
แยกสวนออกจากกันเปนเรื่องๆ  แบบรายวิชาเรียน 
 2.  ขอคนพบทั้งทางทฤษฏีการเรียนรู  และผลวิจัยทางการศึกษาตางยนืยันตรงกันวา  
ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้น  และเรียนรูอยางมีความหมาย  เมือ่มีการบูรณาการเขากับชีวติ 
 3.  ปจจุบันเปนยุคแหงขอมูลขาวสารไรพรมแดน    หรือยุคฟาบอาจกั้น  หรือยุคโลกาภิ
วัตน  (Globalization)  สรรพศาสตรทั้งหลายที่มีมากมายในโลก  ไดรับการจัดระบบที่ดี  เชื่อมโยง
กับเรื่องราวที่คนพบใหม  ทุกคนมีสิทธิเทาๆ  กันในการแสวงหา  งายขึ้น  สะดวกขึ้น  พึ่งพิงผูสอน
นอยลง  ผูสอนจึงจําเปนที่จะตองเลือกเฉพาะสาระที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตที่ผูเรียน
ตองการโดยใชเวลาเทาเดิม 
 4.   ไมมีอายุวัฒนะฉันใด    ก็ยังไมมีหลักสูตรวิชาใดเพียงวิชาเดียวที่สําเร็จรูป  และ
สามารถนําไปใชแกปญหาทุกอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได 
 5.   การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตางๆ    ที่ใกลเคียงหรือเกี่ยวของกัน   จะชวยลดความ
ซํ้าซอนของเนื้อหา  ลดระยะเวลาเรียน  ลดภาระงานผูสอน  ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายมาก
ขึ้น  เรียกวา  มีแตไดกับได  (Win-Win) 
 6.   เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดใชความรู    ความคิด  ความสามารถและทักษะที่
หลากหลายในการเขารวมกิจกรรม 
 เพอรคินสและเบริ์นฟอรด  (Perkins  1991 : 7,  Bernford  1993 : 44,  อางถึงใน  พรชัย  
หนูแกว  2541 : 33)  สรุปวา  การสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียน  ทําใหผูเรียนสามารถหาแนว
ทางการนําความรูไปใช  เพิ่มทักษะและความเขาใจไดดีกวาการสอนเปนรายวิชา  นอกจากนั้น  
ผูเรียนที่มีโอกาสสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่ไดเรียนในโรงเรียนสภาพความเปนอยูในชีวิตจริง  
จะสามารถสรางความสัมพันธระหวางความรูเดิมที่มีอยูกับประสบการณที่เรียนรูใหมไดกวางขวาง
และลึกซึ้งขึ้น 
 นอกจากนั้น  ริชมอนด  และสตริเลย  (Richmond  and  Striley  1994 : 43,  อางถึงใน  
พรชัย  หนูแกว  2541 : 43)  กลาววา  การบูรณาการชวยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดมาก  เนื่องจากความคิดรวบยอดในเรื่องการสอนไดเปลี่ยนแปลงไป  เพราะจํานวนผูเรียนเพิ่ม
มากขึ้น  และแตละคนมีวิธีในการเรียนเปนของตนเอง  ขณะเรียนจึงมักมีคําถามที่ซับซอนและคาบ
เกี่ยวระหวางวิชามากขึ้นอยูตลอดเวลา  การตอบคําถามชนิดนี้ดวยความรูเพียงวิชาเดียว  จึงไม
สามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากนัก 
 ลารดิซาเบล   (Lardizabal  1970 : 142)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการสอนแบบบูรณ
การไว  ดังนี้ 
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 1.  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูสึกปลอดภัย   มีความพึงพอใจ    มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
หมูคณะและยอมรับผูอ่ืน 
 2.  สงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือกัน    โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางครูกับผูเรียน 
 3.  ชวยพัฒนาคานิยม     โดยจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาจริยธรรม  
มาตรฐานการทํางาน  มาตรฐานของกลุม  ความซาบซึ้งในการทํางานและความซื่อสัตย 
 4.  ชวยพัฒนาวินัยในตนเอง     สงเสริมใหผูเรียนควบคุมตนเอง   โดยสามารถควบคุม
อารมณและความรูสึกของตนเอง 
 5.  สงเสริมความคิดสรางสรรค     โดยพัฒนาการการแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การ
ละคร  ฯลฯ   เชนเดียวกันกับทางสังคม  วิทยาศาสตรและวรรณคดี  ซ่ึงผูเรียนมีความเปนอิสระใน
การเลือกสิ่งที่เขาตองการ 
 6.  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมกิจกรรมในสังคม       มีความเต็มใจที่จะทํางานรวมกับ
กลุมและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
 7.  ชวยวัดผลการเรียนรู      โดยการแนะนํากระบวนการวัดผลทั้งรายบุคคลและเปน
กลุม          
 กลาวโดยสรุป   การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ลดความซ้ําซอนของเนื้อหา  
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับชีวิตจริง  ทําใหเกิดความรูแบบองครวม  เกิดการเรียนรูส่ิง
ตางๆ  อยางสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกลมกลืนกัน   สอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียน  ครอบคลุม  
มีความหมาย  จนสามารถนําไปเปนแนวทางในการแกปญหาและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
ทฤษฏีพื้นฐานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 กรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  (2543  : 66-68)  ไดใหทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนแบบบูรณาการไววา  การบูรณาการเปนการผสมผสานประสบการณการเรียนรู  ซ่ึงอาจเปน
การผสมผสานเนื้อหาวิชาตาง ๆ  ในหมวดเดียวกัน หรือตางหมวดวิชา  ใหมีความสัมพันธตอเนื่อง  
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย   ตลอดจนสามารถนําประสบการณตาง ๆ  ที่ไดนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริง   กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ทฤษฏีการเรียนรูของกลุมพุทธินิยม  (Cognitivism)    นักคิดทฤษฏีกลุมนี้เช่ือวา   การเรียนรูเปน
กระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมขอมูล  การสรางความหมาย  และความสัมพันธของ
ขอมูล  และการดึงขอมูลออกมาใชในการกระทําและการแกปญหาตางๆ   การเรียนรูเปน
กระบวนการทางสติปญญาของมนุษยในการที่จะสรางความรูความเขาใจใหแกตนเอง   (อางถึงใน
ทิศนา  แขมมณี  2545 : 59)    ทฤษฏีที่สําคัญ  คือ  ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญา   (Intellectual   
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Development  Theory)   ของเพียเจต  (Piaget,  อางถึงในวิศนี  ศีลตระกูล  2543 : 207)   ที่วา  ผูเรียน
สรางความรูโดยการสรางความรูของตนเอง  จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ในบริบทที่ผูเรียนเขา
ไปรวมอยางกระตือรือรนในการสรางบางสิ่งบางอยาง  ในบริบทสังคมที่เขาสามารถเขาไปเกี่ยวของ
อยางมีความหมาย   เชนเดียวกับ  ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง  (Constructivism)  ของ   ซีมัวร  
เพเพอรท  (Seymour  Papert,   อางถึงในทิศนา  แขมมณี  2545 :96 )    ที่กลาววา  การเรียนรูที่ดีเกิด
จากการสรางพลังความรูในตนเองและดวยตนเองของผูเรียน    ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นจะมี
ความหมายตอผูเรียน  และสามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิดของตนได   ทั้งยังจะเปนฐานให
ผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไปไมมีที่ส้ินสุด    สอดคลองกับทฤษฏีการเรียนรูอยางมี
ความหมาย  (A  Theory  of  Meaningful  Verbal  Learning)  ของ  Ausubel,  (1963 : 77 – 97,   อาง
ถึงใน  ทิศนา  แขมมณี  2545 : 68)  ที่กลาววา  การเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน  หากการเรียนรู
นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รูมากอน   และปรัชญาพิพัฒนนิยมหรือปฏิบัติการนิยม 
(Progressivism)     ซ่ึงใหความสําคัญในเรื่องของ  การลงมือกระทํา  นักปรัชญากลุมนี้  (Stumpf, 
1994 : 383 - 400,  and  Dewey, 1963 : 25 – 50,  อางถึงในทิศนา  แขมมณี  2545 : 27)  เห็นวา  
ลําพังเพียงการคิดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต    ดังนั้น  การดํารงชีวิตที่ดี  ตองตั้งอยูบนพื้นฐานการ
คิดที่ดี  และการกระทําที่เหมาะสม  ซ่ึงดิวอ้ีไดนําไปประยุกตในในการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือทําในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ดังแผนภูมิที่  3   
 

ปรัชญาการศึกษาแบบ
พัฒนาการนิยม 
(Progresssivism) 
  
-การนําความคิดไปสูการ
กระทํา 
-ผูเรียนไดเรียนรูจากการลง
มือทํา 
-บรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู 
-ความเปนประชาธปิไตย 

สาระการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

ทฤษฏีการเรียนรูแบบสราง
องคความรู 

(Constructionism) 
 

-ผูเรียนสรางองคความรูดวย
ตนเอง 
-เรียนรูอยางมีความหมาย 
-ถายโยงการเรียนรู 
-สรางความรูใหมไมมีที่
สิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที ่  3   การถายโยงการเรียนรู  (Learning  of  Transfer)    
ที่มา  :  ทิศนา  แขมมณี,  ศาสตรการสอน,  พิมพคร้ังที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง           
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2545), 93. 
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                   จากแนวคิด  ทฤษฏี   อาจกลาวไดวา   การเรียนรูเร่ิมตนจากการแสวงหาความรูของ
ผูเรียนและประสบการณเดิมที่ผูที่เรียนมีอยูถือวาผูเรียนมีขอมูล  (Data)  ในเรื่องนั้นๆ   และเมื่อนํา
ขอมูลนั้นๆ  ออกมาใช  อาจจะโดยการกระทําดวยตนเองหรือมีการแลกเปลี่ยน  ผูเรียนก็จะไดรับ
ประสบการณใหม  และเมื่อนําขอมูลนั้นมาวิเคราะหแยกแยะ  แลวสรุปสรางเปนความรูใหม  โดย
การปรับหรือประยุกตใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตจริง  ผูเรียนก็จะเกิดความรู  ความ
เขาใจ  และหากนําไปใชหรือทดลองทําบอยๆ  จากสถานการณหนึ่งไปสูสถานการณหนึ่ง  จนเกิด
เปนแนวทางใหมที่คิดคนไดดวยตนเอง  ผูเรียนก็จะเกิดปญญา  (Wisdom)  ซ่ึงเปนปญญาที่เกิดจาก
ผูเรียนเอง  ความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นจะอยูคงทน และสามารถจะถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจความคิด  และ
ยังเปนฐานใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมตอไปไมมีที่ส้ินสุด  (สํานักงานโครงการพิเศษ   
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2542 : 1 – 2)   
 
ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ   
 การบูรณาการเปนการเชื่อมโยงสัมพันธส่ิงหนึ่งเขากับสิ่งหนึ่งอยางสมดุล    ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญโดยรวม  ดังที่  ธํารง  บัวศรี  (2532 : 180 – 181,  อางถึงใน  อรทัย  มูลคํา  และคณะ  
2543 : 12)   กลาวดังนี้ 
 1.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและกระบวนการเรียนรู  เพราะในปจจุบันปริมาณ
ของความรูมีมากขึ้นทวีคูณ  รวมทั้งมีความสลับซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ  การเรียนการสอนดวย
วิธีการเดิม  อาทิ  การบอกเลา  การบรรยาย  และการทองจําอาจจะไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพได  ผูเรียนควรจะเปนผูสํารวจความสนใจของตนเองวา  ในองคความรูนั้น
อะไรคือส่ิงที่ตนเองสนใจอยางแทจริง   และตอบสนองความสนใจนั้นอยางไร   และดวย
กระบวนการเชนไร   
 2.  เปนการบูรณาการระหวางพัฒนาการทางความรูและพัฒนาการทางจิตใจ  นั่นคือให
ความสําคัญแกจิตพิสัย  คือ  เจตคติ  คานิยม  ความสนใจ  และสุนทรียภาพแกผูเรียนในการแสวงหา
ความรูดวย  ไมใชเนนแตเพียงองคความรูหรือพุทธพิสัยแตเพียงอยางเดียว 
 3.  เปนการบูรณาการระหวางความรูและการกระทํา  มีความสําคัญและความสัมพันธ
เชนเดียวกับขอที่สอง  เพียงแตเปลี่ยนจิตพิสัยเปนทักษะพิสัยเทานั้น 
 4.  เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนในโรงเรียน  กับสิ่งที่เปนอยูในชีวิตประจําวัน
ของผูเรียน  คือตระหนักถึงความสําคัญแหงคุณภาพชีวิตของผูเรียนวา  เมื่อไดผานกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแลว  ส่ิงที่เรียนที่สอนในหองเรียนจะตองมีความหมายและมีคุณคาตอชีวิต
ของผูเรียนอยางแทจริง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 
 5.   เปนการบูรณาการระหวางวิชาตางๆ  เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู  เจตคติ  และการ
กระทําที่เหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูเรียนอยางแทจริง  ตอบสนองตอคุณคาใน
การดํารงชีวิตของผูเรียนแตละคน  การบูรณาการความรูของวิชาตางๆ  เขาดวยกัน  เพื่อตอบสนอง
ความตองการ  หรือเพื่อการตอบปญหาที่ผูเรียนสนใจจึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ควรจะกระทําใน
ขั้นตอนของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง 
 อาพันธชนิตร    จันทรมโน  2534 : 40 – 41)   กลาววา  ลักษณะบูรณาการในการศึกษา 
มี  2  ลักษณะใหญๆ  คือ 
                   1.  การบูรณาการในหลักสูตร  จะเปนการผสมผสานรวมวิชาตางๆ  เขาดวย  หรือบูรณา
การประสบการณการเรียนรูเขาเปนกลุม  เปนหลักสูตรประเภทตางๆ   
                   2.  การบูรณาการในการสอน  นับตั้งแตการวางจุดหมายในการสอน  การเขียนแผนการ
สอนและระบบการเรียนการสอน   
                   ซ่ึงเสริมศรี  ไชยศร   (2526 : 55)  ไดแบงลักษณะของการบูรณาการในหลักสูตร
ออกเปน  2  ประการ  ดังนี้ 
                   1.   บูรณาการเชิงเนื้อหาวิชาการ  คือ  การผสมผสานเนื้อหาในลักษณะของการหลอม
รวมแบบแกนหรือแบบสหวิทยาการ  จะเปนหนวยก็ไดหรือจะเปนโปรแกรมก็ได  นอกจากนี้
อาจจะเปนการผสมผสานของเนื้อหาวิชาในแงของทฤษฏีการปฏิบัติ  หรือเนื้อหาวิชาที่สอนกับชีวิต
จริง  ในการจัดบูรณาการเชิงเนื้อหาวิชามีวิธีการจัด  2  วิธี  ดังนี้ 
                              1.1  บูรณาการรวมสวนทั้งหมด  คือ  การรวมเนื้อหาประสบการณตางๆ  ที่
ตองการจะใหผูเรียนเรียนรูทั้งหลักสูตรหรือโปรแกรม  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดปญหา
หรือแนวเรื่องเปนแกน  ซ่ึงปญหาหรือแนวเรื่องนี้จะเปนคําชี้บงถึงความรูที่มาจากวิชาตางๆ  ใน
โปรแกรม  ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและปญหาสังคมทั้งหมด 
                             1.2   บูรณาการเปนบางสวน  เปนการรวมประสบการณของบางสาขาวิชาเขา
ดวยกัน  อาจจะเปนลักษณะของหมวดวิชาหรือกลุมวิชา  ซ่ึงภายใตสัมพันธกันเปนอยางดี  ดังนั้น  
การจัดบูรณาการเปนบางสวนอาจจัดไดทั้งภายในสาขาวิชาและระหวางสาขาวิชา  หรือจัดเปน
บูรณาการโครงการ   ซ่ึงการจัดแบบโครงการนี้แตละรายวิชาก็จะเปนรายวิชาปกติ  แตจัด
ประสบการณใหเปนบูรณาการในรูปของโครงการ  อาจจะเปนโครงการสําหรับผูเรียนรายบุคคล
หรือรายกลุม 
                             1.3 บูรณาการเชิงวิธีการ  คือ  การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนแบบตางๆ  โดย
ใชส่ือประสมและใชวิธีการประสมไดมากที่สุด  
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                   สุมิตร  คุณากร  (2521 : 41)  กลาววา   ลักษณะการสอนแบบบูรณาการเปนการสัมพันธ
ความรู  ซ่ึงแยกออกเปนวิธียอยๆ  ได  4  วิธี  ดังนี้ 
                   1.  นําเอาความรูอ่ืนที่ใกลเคียงกับเรื่องที่กําลังสอนมาสัมพันธกัน 
                   2.  นําเอาความรูเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ  ที่เปนเหตุเปนผลเกี่ยวเนื่องกาบเรื่องที่กําลังสอนมา
สัมพันธกัน 
                   3.  ปรับงานที่ใหผูเรียนทํา  มีลักษณะสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคม 
                   4.  พยายามนําสิ่งที่ เปนแกนเขาไปผนวกกับสิ่งที่กําลังสอนทุกครั้งที่มีโอกาสจะ
สอดแทรก 
                   นอกจากนั้น   อาพันธชนิตร  จันทรมโน  (2534 : 42 – 44)  ยังกลาวอีกวา  ลักษณะ
บูรณาการที่สมบูรณจะตองประกอบดวย 
                   1.  การตั้งจุดประสงคการสอนในเรื่องใดๆ  นั้น  ตองพิจารณาใหมีจุดประสงคหลายๆ  
ลักษณะในเวลาและคาบเดียวกัน  มิใชเนนเฉพาะดานพุทธิพิสัย  ควรจะมีการคํานึงถึงจิตพิสัยและ
ทักษะพิสัยดวย    การสอนขาวและเหตุการณ  โดยการใหผูเรียนออกไปรายงานขาวหนาชั้นเปน 
จุดประสงคหลัก  แตก็สามารถสรางคุณลักษณะหลายๆ  อยางในตัวผูเรียนได  เชน  การฝกอานออก 
จุดประสงคหลัก  แตก็สามารถสรางคุณลักษณะหลายๆ  อยางในตัวผูเรียนได  เชน  การฝกอานออก
เสียง  การฝกความกลา  การปรับปรุงบุคลิกภาพ  ฯลฯ 
                   2.  ดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จุดสําคัญอยูที่การบูรณาการกิจกรรม
ในการสอน  กิจกรรมเทคนิค  หรือวิธีสอนแบบตางๆ  ที่นํามาจัดในการเรียนการสอนตองสัมพันธ
กับคุณลักษณะของผูเรียนที่จะเกิดขึ้นตามจุดประสงคที่วางไวดวย  ซ่ึงอาจจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 
   กิจกรรม,  เทคนิควิธีสอน  1  แบบ                       หลายๆ  คุณลักษณะ 
                                                หรือ 
  กิจกรรม, เทคนิควิธีสอนหลายๆ  แบบ                    คุณลักษณะเดียว                                                               
                                                                         หรือ 
   กิจกรรม, เทคนิควิธีสอนหลายๆ  แบบ               หลายๆ  คุณลักษณะ 

                    
                   คุณลักษณะตางๆ   ที่จะเกิดกับผูเรียนไดนั้น  ตองอาศัยการกระทําบอยๆ  คร้ังจึงจะ
เกิดขึ้นและติดตัวผูเรียนไป  ครูที่สอนแบบบูรณาการจะตองเปนผูที่มองหลายๆ  ดาน  และยึดหลัก
บูรณาการทั้งระหวางตัวครูและผูเรียนดวย    การจัดกิจกรรมตองใหบทบาทของครูและผูเรียน  
ผสมผสานกัน  มิใชฝายใดฝายหนึ่งเปนผูแสดงหรือผูกระทําตลอด  ควรคํานึงถึงความพอดีระหวาง 
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ตัวครูและผูเรียน  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับหลายๆ  ดานประกอบ  เชน  ลักษณะของบทเรียน  
วิธีการสอน  ส่ิงที่ผูเรียนจะไดจากการเรียนการสอนที่สามารถบรรลุจุดประสงคที่วางไวแลวนั้น  
นอกจากทฤษฏีและความรูตางๆ  ควรจะใหผูเรียนไดศึกษาการปฏิบัติดวย  โดยสามารถนําทฤษฏีไป
ใชในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  คือ  ใหผูเรียนไดนําความรูที่ไดรับไปใชใน
ดานการคิด  การตัดสินใจ  และการลงมือกระทํา 
                    ดังนั้น    กิจกรรมภายในหองเรียนควรมีหลายๆ  กิจกรรม  เพื่อเสริมใหผูเรียนเกิด
ทักษะดานคิดเปน  ตัดสินใจ  แกปญหาเปน  การบูรณาการจึงตองใหมีความพอดีระหวาง 

 
กิจกรรมการสอน              กิจกรรมการเรียน 

                                                             และ 
บทบาทของครู                  บทบาทผูเรียน 

                   3.  การวัดและการประเมินผล  ตองคํานึงถึงจุดประสงคที่วางไวดวย  การวัดควรจะมี
การผสมผสานวิธีการหลายๆ  วิธี  มิใชเฉพาะการสอนขอเขียนเพียงอยางเดียว   หรือการสอบ 
ขอเขียนก็มิใชจะเปนแบบปรนัยแตเพียงอยางเดียว  ควรมีการวัดผลโดยหลายๆ  วิธี  เชน  การสังเกต  
การบันทึกประวัติ  การสัมภาษณ  ฯลฯ  และการประเมินผลก็เชนกัน  ควรจะประเมินในหลายๆ  
ดาน  มิใชดูเฉพาะการตัดสินไดตกอยางเดียว  ควรจะประเมินถึงการจัดหลักสูตร  การบริหาร
โรงเรียน  การสอนของครู  การประเมินผลกิจกรรมที่ครูใชสอนและตัวผูเรียนดวย 
                   ในดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 26)  กลาววา  มีหลายลักษณะ  ดังนี้ 
                   1.  ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียน 
                   2.  มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาเดียวกันและ / หรือ ขามวิชา / กลุมประสบการณ 
                   3. มีการยืดหยุนเวลาเรียน  โดยอาจใหเรียนครั้งละครึ่งวัน  เต็มวัน หรือวันเสาร – 
อาทิตย 
                   4.  เร่ืองราวท่ีเรียนเกี่ยวของกับชีวิตจริงของผูเรียน 
                   5.  การเชื่อมโยงสาระสําคัญ  (concept)  ตางๆ  อยางมีความหมาย 
                   6.  ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย  ใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงตางๆ  อยางสัมพันธกันตามความ 
เปนจริง  
                   7.  ประเมินตามสภาพจริง 
                   8.  ผูเรียนไดอภิปรายสะทอนความคิดและสรุปความรูโดยอิสระ 
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                   ศุภณรรฎฐ  บุญซอน  (2541 : 16)  กลาววา  โครงสรางพื้นฐานของการเรียนแบบบูรณา
การ คือ  การจัดเวลา  สถานที่  วัสดุอุปกรณ  และความสัมพันธระหวางบุคคล  การมีเวลาสําหรับ
การทํากิจกรรมทุกๆ  วัน  (activity  time)  เปนสิ่งสําคัญเพราะสวนใหญแลวโครงการตางๆ  ใชเวลา  
1 – 6  สัปดาห  และยังตองอาศัยความตอเนื่องอีกดวย  โครงการเหลานี้อาจจัดไดในหลายลักษณะ  
เชน  ใชเวลาไมกี่วันหรือหลายสัปดาห  เปนรายบุคคลกลุมเล็กๆ  หรือผูเรียนทั้งหมดก็ได 
                   อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 24)   กลาววา  ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ยึดหลักการสําคัญ  3  ประการ  ดังนี้ 
                   หลักที่หนึ่ง  ยึดจุดประสงคในการเรียนรู  ซ่ึงเปนจุดประสงคใหญ  ครอบคลุมทุกปริเขต
ของสมรรถภาพของมนุษย  ซ่ึงนําไปสูการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย  แตจะมุงเนนการตอบสนอง
หลักสูตรมากกวาผูเรียน 
                   หลักที่สอง  ยึดกิจกรรมการเรียนรู  มีแนวทาง  ดังนี้ 
                   1.  ใหผูเรียนไดเปนผูลงมือกระทํา  หมายถึง  ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  
ทั้งทางกิริยาอาการ  ความคิด  ความรูสึกที่ครอบคลุมดานหลักๆ  ของผูเรียน 
                   2.  สาระของกิจกรรม  ตองสอดคลองกับชีวิตและสังคม  ภูมิหลังของผูเรียน 
                   หลักที่สาม    ยึดผูเรียนเปนหลักในการกําหนดจุดประสงคของกิจกรรมการเรียน  โดย
ยึดหลักความชอบ  ความสนใจ  ความถนัด  การมีเวลาของผูเรียน 
                   ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนใหกับ
ผูเรียนในลักษณะของ  “หนวยการเรียน”  (Unit)  ซ่ึงกอนที่จะเปนหนวยการเรียน  ครูผูสอนตอง
วางแผนในการจัด  “แกน”  (Core)  ขึ้นมากอน  แลวจึงนําเนื้อหาวิชาตางๆ  มาผสมผสานให
เหมาะสม  สอดคลองกับความสนใจของผูเรียนมาเสริมแกนนั้นใหสมบูรณ  ซ่ึงแกนที่จะนํามาสราง
เปนหนวยการเรียนแบบบูรณาการมี  5  ประเภท  ดังนี้ 
                   1.  แกนที่เปนหัวเร่ือง 
                   2.  แกนที่เปนปญหา 
                   3.  แกนที่เปนกิจกรรมตองพิจารณากอนวา  กิจกรรมใดเปนประโยชน 
                   4.  แกนที่เปนความคิดรวบยอด 
                   5.  แกนที่เปนคานิยม 
                   ดุษฏี  ลีตลวรางค   (2538 : 59 – 61)  แบงลักษณะบูรณาการออกเปน  3  ประเภท  โดย
ยึดหลักองคประกอบของการจัดการศึกษา  ซ่ึงไดแก  ผูเรียน  จุดประสงคและกิจกรรม  เปนหลักใน 
การบูรณาการ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79 
 
                   1.  ยึดจุดประสงคการเรียน  ดวยการพิจารณาจุดประสงคการเรียนที่กําหนดไวในแตละ
วิชาหรอกลุมวิชา  เพื่อใหแกปญหาในการเรียนเรื่องหนึ่งๆ  จุดประสงคเหลานั้นจะนําไปสูการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายจากความรูของวิชาตางๆ  ที่เกี่ยวของมาบูรณาการเขาเปนหนวย
เดียวกัน  วิธีการนี้ถึงแมจะเนนการตอบสนองหลักสูตรมากกวาผูเรียน  แตก็เปนวิธีที่มีความสะดวก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใชในการแกปญหาอยางใดอยาหนึ่งไดเปนอยางดี 
                   2.  ยึดกิจกรรมการเรียน  วิธีการนี้มาจากแนวความคิดทางการศึกษาที่ตองการใหผูเรียน
เปนผูกระทําตามสภาพของตัวผูเรียนเอง  ครูผูสอนจัดส่ือการเรียนที่มาจากหลายวิชามาบูรณาการ
เปนหนวยเดียวกัน  เพื่อใหเกิดการเรียนรูหลายบริบทไปพรอมๆ  กัน  และจะตองเนนวิธีการ
มากกวาผูเรียนและจุดประสงค  วิธีการนี้จะใชไดกับหลักสูตรทองถ่ินที่ไมตองผูกติดอยูกับ
หลักสูตรสวนกลางมากนัก  หรือหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคลองกับสภาพของผูเรียน 
                   3.  ยึดผูเรียน  เปนการคํานึงถึงความพรอม  ความสนใจ  หรือความถนัดของผูเรียนเปน
หลักในการจัดกิจกรรม  เชน  การศึกษาดวยตนเอง  ซ่ึงกระทําไดโดยครูผูสอนและผูเรียนตองมา
ประชุมรวมกันในการกําหนดหลักสูตร  จุดประสงคการเรียน  กิจกรรม  การวัดและการประเมินผล  
เมื่อกําหนดเปนที่เขาใจแลว  ผูเรียนจะเปนผูจัดกิจรรมการเรียนเอง  ครูผูสอนเปนเพียงผูให
ขอเสนอแนะ  เพื่อใหการเรียนตามจุดประสงคขางตนใหเปนไปอยางมีระบบ  มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
                   ลารดิซาเบล  (Lardizabal  1970 : 142 – 143)   ไดกลาวถึง  ลักษณะการสอนแบบบูรณา
การตองยึดหลักการสําคัญที่วา  แกนกลางของประสบการณอยูที่ความตองการของผูเรียนและ
ประสบการณในการเรียนรูจัดเปนหนวยการเรียน  (Unit) 
                   หนวยการเรียน   (Unit)  หมายถึง  กลุมกิจกรรมหรือประสบการณที่จัดไวเพื่อสนอง
จุดมุงหมายหรือสํารับแกปญหาใดปญหาหนึ่ง  การเรียนเร่ิมจากจุดสนใจ  แลวแยกยอยไปสู
กิจกรรมในแงมุมตางๆ  จนกระทั่งผูเรียนสามารถตอบสนองสถานการณที่กําหนดโดยรวมได 
                   หนวยการเรียน  อาจแยกออกเปนประเภทใหญๆ  3  ประเภท  ดังนี้ 
                   1.  หนวยเนื้อหาวิชา  (Subject – Matter  Unit)   เปนการเนนเนื้อหาในตําราหรือหัวขอ 
เร่ืองตางๆ  หลักการ  และสิ่งแวดลอม  เชน  เร่ือง  อากาศ  น้ํา  ทองฟา  หรือสภาพภูมิอากาศ  เปน
ตน 
                   2.  หนวยความสนใจ  Center  of  Interest  Units)  จัดเปนหนวยขึ้นโดยมีพื้นฐานที่
ความสนใจและความตองการของผูเรียน  หรือจุดประสงคเดนๆ  ของผูเรียน 
                   3.  หนวยสรางเสริมประสบการณ  (Integrative  Experience  Units)   มีจุดเนนอยูที่ผล
การเรียนรูและสามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวของผูเรียนแตละคน 
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                   คุณลักษณะที่พึงประสงคของหนวย    (Units)  ขึ้นอยูกับเนื้อหาหรือจุดมุงหมาย  แต
อยางไร  ก็ตามคุณลักษณะตางๆ  จะเปนไปตามประเภทของหนวยดังกลาวขางตน 
                   วาสนา  แสงคํา    (2542 : 24 – 25)  กลาวถึงลักษณะทั่วไปของหนวยการเรียนไว  ดังนี้ 
                   1.  มุงเนนปญหา  ปญหานั้นควรมีความสําคัญพอที่จะศึกษาและเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา
ตางๆ  คําตอบของปญหาแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปจจุบันกับอนาคต  เปนตน 
                   2.  เหมาะสมกับระดับผูเรียน  อุปกรณ  หรือส่ือการเรียนตองไมยากเกินไปกวาที่ผูเรียน
จะเขาใจได  การจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียนและทาทายความสามารถ 
                   3.  สงเสริมพัฒนาการอยางตอเนื่อง  เนนในทุกๆ  ดาน  เชน  กิจกรรมดานการอาน  การ
สังเกต  การพูด  การฟง  การวาดและการเขียน  กิจกรรมทักษะดานตางๆ  รวมทั้งกิจกรรมที่ตองใช
ความสามารถทางสมองในการคิดวิเคราะห  แกปญหา  ฯลฯ 
                   4.   เปนการวางแผนงานรวมกันระหวางครูและผูเรียน  ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกปญหา  
แหลงคนควา  วัสดุอุปกรณ  วางแผนกิจกรรมาและประเมินผลใหเปนไปตามความมุงหมายที่
ตองการ 
                   5.  การวางแผนหนวยการเรียนตองระลึกเสมอวา  ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
                   กาญจนา  เกียรติประวัติ   (2528 : 152)  ไดเสนอลักษณะและหลักการวางแผนกิจกรรม
บูรณาการของหนวยโดยการใชหลัก  7  ประการ  ดังนี้ 
                   1.  ผูเรียนมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาวิชา  นั่นคือ  การเนนที่พัฒนาการบุคลิกภาพ 
                   2.  หนวยที่ตองใชเวลาขามวันในการทํากิจกรรมดีกวาหนวยส้ันๆ  ที่เสร็จในเวลาเรียน 
                  3.  กิจกรรมการเรียนควรมีปญหาในชีวิตจริง  ความตองการ  ความสนใจของผูเรียนเปน
เกณฑ 
                 4.  การเรียนดวยกระบวนการกลุม 
                  5.  ใชกระบวนการประชาธิปไตย 
                  6.  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                  7.  สรางบรรยากาศการทํางานที่นาพึงพอใจแกผูเรียน 
                   จากรายละเอียดดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการนั้น  ครูกับผูเรียนจะตองวางแผนการเรียนรูรวมกัน  ผูเรียนไดทํากิจกรรมตามความ
ตองการและความสนใจของผูเรียน  ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  นอกจากนั้นควร
ยืดหยุนในเรื่องเวลาเรียนและใชการประเมินผลตามสภาพจริง 
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ประเภทของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ    (2541 : 35)  ไดแบงประเภท
การบูรณาการเปน  2  ประเภท  คือ 
                   1.  การบูรณาการภายในวิชา  เปนการเชื่อมโยงการสอนระหวางเนื้อหาวิชาในกลุม 
ประสบการณ  หรือรายวิชาเดียวกันเขาดวยกัน  ซ่ึงโดยปกติครูผูสอนในวิชาตางๆ  จะปฏิบัติอยูแลว 
                   2.  การบูรณาการระหวางวิชา  เปนการเชื่อมโยงการสอนระหวางกลุมประสบการณ  
หรือระหวางวิชาเขาดวยกัน  โดยมุงที่หัวเร่ือง  หรือความคิดรวบยอด  หรือปญหาเปนแกน 
                   ทิศนา  แขมมณี   (2545 : 146)  กลาววา  การบูรณการเนื้อหาสาระที่มีความเกี่ยวของกัน  
แบงเปน  2  ประเภท   ดังนี้ 

1. การบูรณการภายในวิชา  (intradisciplinary)  หมายถึงการเนื้อหาสาระในวิชา 
เดียวกัน  หรือกลุมประสบการณเดียวกันมาสัมพันธกัน  เชน  ภาษาไทยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
อาน  การเขียนคําประพันธ  การพูดจูงใจ  ไวยากรณและวรรณคดี  แทนที่ผูสอนจะสอนเนื้อหาสระ
ทีละเรื่องแยกจากกัน  ผูสอนสามารถนําสาระทุกเรื่องมาสัมพันธเปนเรือ่งเดียวกัน 
                   2.  การบูรณาการระหวางวิชาหรือแบบสหวิทยาการ   (interdisciplinary)    การนํา
เนื้อหาสาระของหลายๆ  วิชามาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน  เชน  นําเนื้อหาสาระของวิชา 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  ศิลปะ  และดนตรี  มาประสานสัมพันธเปนเรื่อง
เดียวกัน 
                   เสาวณี  แกสมาน  (2545 : 4)  ไดกลาวถึงประเภทของการบูรณาการ  ดังนี้ 
                   1.  หลักสูตรแบบสัมพันธวิชา  (Correlated  Curriculum)  เปนการบูรณาการโดยการนาํ 
วิชาที่ใกลเคียงกันตั้งแต  2  รายวิชามารวมกัน  เชน  วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ภาษากับ
ประวัติศาสตร  ใชกระบวนการและมุมมองอีกสาขาหนึ่ง  เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาสาระใน
สาขาวิชาหนึ่ง  แตยังไมบูรณาการเนื้อหาเขาดวยกัน  เพื่อสรางวิชาใหมหรือกระบวนทัศนใหม 
                   2.  หลักสูตรแบบกวางโดยรวมสาระจากรายวิชาเปนหัวเร่ือง  (Broad  Field  and  
Emerging  Curriculum)  เปนการบูรณาการโดยนําสาระหลักๆ  ของรายวิชาตางๆ  มารวมกันเปน  1  
เร่ือง  เชน  สังคมศึกษา  ประกอบดวยสาระหลักรายวิชา  ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  เศรษฐศาสตร  
สังคมวิทยา  รัฐศาสตร  กฎหมาย  และมานุษยวิทยา  การจัดหลักสูตรในลักษณะหัวเรื่อง  Thematic  
Approach  หรือเปนลักษณะของปญหา  Problem  based  การเนนชุมชนเปนหลัก  Community  
based  การเนนประสบการณเปนหลัก  Experiences  based   ผูเชี่ยวชาญแตละสาขาวิชาทํางาน
รวมกันอยางใกลชิด  โดยแตละคนจะเสนอมุมมองเฉพาะสาขาของตน  เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 
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2. หลักสูตรแบบวิทยาการและการขามสาขาวิชา   (Interdisciplinary and  Tran   
disciplinary  Curriculum)    เปนการบูรณาการในลักษณะสหสาขาวิชา   เพื่อหลอมรวมเปน
สาขาวิชาใหม ประชากรศึกษาสุนทรียศาสตร  ซ่ึงประกอบดวยหลักการของสุนทรียศาสตร  โดยจํา
สาระหลักจาก  ดนตรี  นาฏศิลป  ทัศนศิลป  และวรรณคดีมาบูรณาการกัน  เพื่อการเรียนรูในหัว
เร่ือง  หรือปญหาที่หาพบรวมกันในสาขาวิชาตางๆ  เชน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกไข
ปญหา  การตัดสินใจ  ผลลัพธของการเรียนรูเนนที่กระบวนการ  และความหมายมากกวาผลลัพธ
ของเนื้อหาสาระ 
                   บูรชัย  ศิริมหาสาคร    (2546 : 16)   แบงประเภทการสอนแบบบูรณาการ  ดังนี้   
                   1.  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ   (Interdisciplinary)   เปนการสรางหัวเ ร่ือง  
(Theme)  ขึ้นมา  แลวนําเนื้อหาจากวิชาตางๆ  มาสัมพันธกับหัวเรื่องนั้น   เรียกการบูรณาการแบบนี้ 
วา  สหวิทยาการแบบมีหัวขอ  (Themetic  Interdisciplinary  Studies)   หรือการบูรณาการที่เนนการ
นําไปใชเปนหลัก  (Application-First  Approach)   ดังตัวอยางแผนผังความคิดการโยงความ 
สัมพันธระหวางหลักสูตรและหัวเร่ือง   เร่ือง  ชาวนาผูยิ่งใหญ  ซ่ึงแสดงใหเห็นเครือขายเนื้อหาของ
เร่ือง  ดังแผนผังที่ 1   หนา  83 
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                                                                              พูดอภิปรายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพทํานา 
                      เขียนเรียงความชาวนาผูยิ่งใหญ                                  
                      ศึกษาผลกระทบจากการ                                                   ฟงเรื่องเลา “กลองขาวนอยฆาแม”         
              ทํานาที่มีตอสิ่งแวดลอม                                                     วิเคราะหเหตุผลการประกอบอาชีพทํานา 
  สังเกตและบันทึกเกี่ยวกับ                                                                         คํานวณตนทุนและผลผลิตจากการทํานา 
พืชและสัตวในนาขาว                                                                                                         ทําโครงงานวิทยาศาสตร 
                                                                                                                                                       ทดลองเพาะปลูก                                    
                                                                                                                                                    ขาวจากแปลงสาธิต 
วิเคราะหระบบคุณธรรม                                                                                                             วาดภาพวิถีชีวิตของ 
จริยธรรมของชาวนา                                                                                                                    ชาวนา 
ทําโครงงานที่สนใจ                                                                                                                        ทําแผนที่เกี่ยวกับ       
เกี่ยวกับการทํานา                                                                                                                      ภูมิศาสตรของชุมชน              
ประสานงานเชิญภูมิปญญา                                                                                 
ทองถิ่นมาชวยสอน                                                                                                                  ทดลองปฏิบัติและฝก  
                                                                                                                                                     ทักษะการทํานา 
 สัมภาษณภูมิปญญาทองถิ่น                                                                                                        
                                                                                                                                                        ประดิษฐเศษวัสดุ 
                                     รองและแสดงลีลา                                             แสดงบทบาทสมมติ         จากฟางขาว                                          

ภาษา 

ธรรมชาติ 
ตรรกและ
ิ 

ชาวนา 
ผูยิ่งใหญ 

ตนเอง มิติสัมพันธ 

มนุษยสัมพันธ รางกายและ
การเคลื่อนไหว 

ดนตรี 

                                     ประกอบเพลง                                                  การทํานา     
                                   เตนกํารําเคียว                               ฝกแตงเพลงเกี่ยวกับการทํานา 
 
 แผนผังที่ 1    ความคิดการโยงความ สัมพันธระหวางหลักสูตรและหัวเร่ือง   เร่ือง  ชาวนาผูยิ่งใหญ                            
ที่มา  :  บูรชัย  ศิริมหาสาคร,  “การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน,”  วารสารวิชาการ                
6, 2  (กุมภาพันธ  2546)  : 17. 
 
                   2.  การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary)  เปนการนําเรื่องที่ตองการจะ
ใหผูเรียนไดเรียนรู  ไปสอดแทรก  (Infusion)  ไวในวิชาตางๆ   เรียกวิธีบูรณาการแบบนี้วา  การบูร
ณาการที่เนนเนื้อหารายวิชาเปนหลัก  (Discipline-First  Approach)   ดังแผนผังความคิด  เร่ือง  การ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  ในวิชาภาษาไทย  ดังแผนผังที่  2   หนา  84 
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 - ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการ    - ฝกพูดเลาเรื่องบรรยาย        - ฝกอานแผนผัง แผนที่         -  ฝกเขียน  ประโยคบอก 
   อนุรักษ พลังงานและ        ความรูสึก                              กราฟ  การอานบทรอย           เลา ประโยคปฏิเสธ  
   สิ่งแวดลอม                     - ฝกสนทนา การรายงาน         กรองเกี่ยวกับเรื่องการ           ประโยคขอรอง ประโยค 
- ฟงบทความการอนุรักษ     เกี่ยวกับการอนุรักษพลัง        อนุรักษงานและสิ่งแวด         แสดงความตองการเกี่ยว 
  พลังงานและสิ่งแวดลอม   งานและสิ่งแวดลอม              ลอม                                        กับการอนุรักษพลังงาน 
- ฟงบทรอยกรองการ                                                                                                        และสิ่งแวดลอม 
  อนุรักษพลังงานและ      
   สิ่งแวดลอม  
 

การฟง การพูด การอาน การเขียน 

ภาษาไทย 

 
แผนผังที่  2   แผนผังความคิด  เร่ือง  การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  ในวิชาภาษาไทย  
ที่มา  :  บูรชัย  ศิริมหาสาคร,  “การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ,”   วารสารวิชาการ   6, 10  (ตุลาคม    
2546)  : 18.   
 
 Smith & Ragan  (1990 : 308  อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี  2545 : 146)  กลาววา  การบูร
ณาการภายในวิชา  หรือระหวางวิชา  สวนใหญจะตองมี  “หัวขอเร่ือง”  หรือ  “Theme”  เปนหัวขอ
ในการเรียนรู  ซ่ึงหัวขอนี้สามารถตั้งชื่อไดหลายลักษณะ 
 สรุปไดวา  การเรียนรูแบบบูรณการการหรือการหลอมรวมวิชา  เปนแนวทางที่ทําให
ครูผูสอนไดทํางานรวมกัน  และเพื่อการเรียนรูในหัวเรื่อง  หรือปญหาที่พบรวมกันในสาขาวิชา
ตางๆ  เชน  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การแกไขปญหา  การตัดสินใจ  ผลลัพธของการเรียนรูเนนที่
กระบวนการ  และความหมายมากกวาผลลัพธของเนื้อหาสาระ  หรือถาครูวิทยาศาสตรตองการจะ
เชื่อมโยงเรื่องหนึ่งเรื่องใดกับวิชาคณิตศาสตร  ก็ควรจะประสานงานกัน  แตจะรวมมือกันทํางาน
อยางไรนั้น  ขึ้นอยูกับวิธีหรือลักษณะในการบูรณาการที่จะนํามาใช 
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รูปแบบการบูรณาการ  (Models  of  Integration)   
 การเรียนการสอนแบบบูรณาการมี  4  รูปแบบ  (วิเศษ  ชิณวงศ  2544 : 29 – 30)  ดังนี้ 

1. การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก  (Infusion)  เปนการสอนที่ครูผูสอนในวิชาหนึ่ง 
สอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นเขาไปในการสอนของตน  เปนการวางแผนการสอนและสอนโดยครู
คนเดียว 

2. การสอนบูรณาการแบบคูขนาน  (Parallel  Instruction)  เปนการสอนที่ครูตั้งแต  คน 
ขึ้นไปที่สอนตางวิชากัน  ตางคนตางสอน  แตมาวางแผนการสอนรวมกัน  โดยมุงสอนหัวเร่ือง  / 
ความคิดรวบยอด / ปญหาเดียวกัน  (Theme / concept / problem)  ระบุส่ิงที่รวมกันและตัดสินใจ
รวมกัน  วาจะสอนหัวเร่ือง  ความคิดรวบยอด  ปญหานั้นๆ  อยงไรในวิชาของแตละคน  งานที่
มอบหมายผูเรียนจะแตกตางกันไปตามลักษณะวิชา  แตอยูภายใตหัวเร่ือง  ความคิดรวบยอด  หรือ
ปญหาเดียวกัน 

3. การสอนแบบสหวิทยาการ  (Mulitdisciplinary  Instruction)  การสอนแบบนี้คลาย 
กับการสอนแบบคูขนาน  กลาวคือ  เปนการสอนที่ครูตั้งแต  2  คนขึ้นไป  สอนตางวิชากัน  ใชหัว
เร่ือง  ความคิดรวบยอด  หรือปญหาเดียวกัน  ตางคนตางสอน  แตมีการมอบหมายโครงการ  หรือ 
โครงงาน  (Project)   รวมกัน  ซ่ึงจะเปนการเชื่อมโยงสาขาวิชาตางๆ  เขาดวยกัน  ครูทุกคนตอง
วางแผนรวมกัน  สรางโครงการรวมกันและแบงโครงการยอยใหผูเรียนปฏิบัติในแตละวิชา 

4. การสอนบูรณการแบบขามวชิา หรือสอนเปนคณะ  (Transdisciplianry  Instruction)   
การสอนตามรูปแบบนี้  ครูที่สอนวิชาตางๆ   จะมารวมกันสอนเปนคณะหรือทีม  รวมกันวางแผน  
ปรึกษาหารือกัน  กําหนดหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอด  ปญหารวมกันแลวดําเนินการสอนผูเรียนกลุม
เดียวกัน  การบูรณาการทั้ง  4  รูปแบบ   ดังตารางที่  1   
 
ตารางที่   1  เปรียบเทียบความสัมพันธของการบูรณาการ 

รูปแบบการ 
บูรณาการ 

วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที่เกิดกับผูเรียน 

1.แบบสอดแทรก 
(Infusion) 
 

-ครูคนเดียววางแผน
และกําหนดหัวเรื่อง 
โดยสอดแทรก
เนื้อหาวิชาอื่นๆ  เขา
ไปในการสอนของตน 

มอบหมายงาน
ตามที่วางแผนไว 
 

ครูคนเดียว
ประเมิน 

ผูเรียนไดรับความรูจาก
ครูคนเดียว  และ
สามารถมองเห็น
ความสัมพันธระหวาง 
วิชาได 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความสัมพันธของการบูรณาการ  (ตอ) 

รูปแบบการ 
บูรณาการ 

วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที่เกิดกับผูเรียน 

  2.แบบขนาน 
(Parallel) 

-ครูหลายคนวาง
แผนการสอนรวมกัน 
โดยกําหนด 
*หัวเรื่อง  (Theme) 
*ความคิดรวบยอด  
(Concept) 
*ปญหา  (Problem) 
-ครูแตละคนตางสอน
ในวิชาของตนภายใต
หัวเรื่องเดียวกัน 

งานที่มอบหมาย 
ใหผูเรียนทํา
แตกตางกันไป
ในแตละวิชา  แต
อยูภายใตหัวเรื่อง
เดียวกัน 

ครูแยกกัน
ประเมิน 

ผูเรียนไดรับความรูจาก
ครูแตละคน ในหัวเรื่อง
ของงานเปนเรื่อง
เดียวกัน ทําใหมองเห็น
ความสัมพันธเช่ือมโยง
กัน นําความรูในวิชา
ตางๆ  มาแกปญหาได 

3.แบบสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) 
 

ครูหลายคนวาง 
แผนการสอนรวมกัน 
โดยกําหนด 
*หัวเรื่อง (Theme) 
*ความคิดรวบยอด 
(Concept) 
*ปญหา (Problem) 
-ครูแตละคนตางสอน 
ในวิชาของตน ภายใต
หัวเรื่องเดียวกัน 
-ครูรวมกันกําหนด
ช้ินงาน / โครงการ 
โดยเชื่อมโยงวิชา
ตางๆ 

มอบหมายงาน 
หรือโครงการ 
ทํา โดยผูเรียน
รวมกันทํา โดย 
กําหนดวาจะแบง 
โครงการ 
นั้นออกเปน
โครงการยอยๆ 
ใหผูเรียนทําแต
ละวิชา 

ครูประเมินผล 
งานแตละชิ้นใน 
สวนที่ตนสอน
โดยกําหนด 
เกณฑเอง 
 

ผูเรียนไดรับความรูจาก
ครูหลายคนในหัวเรื่อง
หรือปญหาเดียวกัน  ทํา
ใหสามารถเชื่อมโยง
ความรูจากวิชาตางๆ  มา
สรางสรรคงานได 
 

4.แบบขามวิชาหรือ
สอนเปนทีม 
(Trandisciplinary 

-ครูหลายคนวาง
แผนการสอนเปน 
คณะ(Team Teaching) 
โดยกําหนด 
*หัวเรื่อง (Theme) 

-มอบหมายงาน  
หรือโครงการให 
ผูเรียนทํารวมกัน
เปนงานชิ้นใหญ
ช้ินเดียว 

ประเมินผล
รวมกันในงาน 
ช้ินเดียวกัน โดย
มีเกณฑการ
ตัดสินรวมกัน 

ผูเรียนไดรับความรูที่
เปนการเช่ือมโยง 
สาขาวิชาตางๆ  เขา
ดวยกัน  สามารถนํา
ความรูเขาไปประยุกต 
สรางสรรคช้ินงานได 
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ตารางที่   1  เปรียบเทียบความสัมพันธของการบูรณาการ   (ตอ) 
รูปแบบการ 
บูรณาการ 

วิธีการ กิจกรรม การประเมินผล ผลที่เกิดกับผูเรียน 

 
 
 
 
 
 

*ความคิดรวบยอด 
(Concept) 
*ปญหา (Problem) 
*เนื้อหา 
-ครูรวมกันสอนเปน
ทีมในหัวเรื่องเดียวกัน 
-ครูรวมกันกําหนด
ช้ินงาน / โครงการ  
ใหผูเรียนทํารวมกัน 
 

-จัดกิจกรรมและ
หาแหลงขอมูล
ความรูใหผูเรียน 
เพื่อศึกษาคนควา
และปฏิบัติใน
กลุมเดียวกัน 

  

 
ที่มา : วิเศษ  ชิณวงศ, “การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ,”  วารสารวิชาการ 4, 5  ( พฤษภาคม  
2544) : 23 – 24.  
 
 อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2544 : 23)  กลาววา  รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ  มี  4  
รูปแบบ  ดังนี้ 
 1.  การสอนบูรณาการแบบครูผูสอนเพียงคนเดียว  หรือแบบสอดแทรก  (Infusion  
Instruction)   เปนการสอนโดยครูผูสอนจะสอดแทรกเนื้อหาสาระอื่นๆ  ใหเขากับหัวขอเร่ืองหรือ
สาระที่กําหนดขึ้นมา  ทําใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมจาก
เนื้อหาที่กําหนด 
 2.  การสอนบูรณาการแบบคูขนาน  (Parallel  Instruction)   เปนการสอนโดยครูผูสอน
ตั้งแต   2  คนขึ้นไป   ที่สอนตางวิชากันตองวางรวมกันในการกําหนดหัวเ ร่ือง   (Theme)   
สาระสําคัญหรือความคิดรวบยอด  (Concept)  และ  ปญหา  (Problem)   เดียวกัน  เมื่อวางแผน
รวมกันแลว  ครูแตละคนก็จะวางแผนการสอนของแตละคน  ซ่ึงจะแตกตางกีนไปตามลักษณะของ
วิชา 
 3.  บูรณาการแบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary  Instruction)   เปนรูปแบบการสอน
ที่มีลักษณะคลายกับการสอนบูรณาการแบบคูขนาน  โดยครูผูสอนตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ไดรวมกัน
วางแผนในการกําหนดหัวเร่ือง  ความคิดรวบยอด  และปญหารวมกัน  แลวแตละคนก็สอนตาม 
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ลักษณะวิธีการของตน  จากนั้น  ครูผูสอนก็จะมีการกําหนดงานหรือโครงการ  (Project)  ใหผูเรียน
ลักษณะวิธีการของตน  จากนั้น  ครูผูสอนก็จะมีการกําหนดงานหรือโครงการ  (Project)  ใหผูเรียน
ปฏิบัติ  โดยกิจกรรมในโครงการนั้นจะตองเชื่อมโยงวิชาตางๆ  เขาดวยกัน 
 4.  บูรณาการแบบขามวิชา  หรือการสอนเปนคณะ  (Transdisciplinary  Instruction)  
เปนการสอนที่ครูผูสอนในวิชาตางๆ  กันรวมกันวางแผนเปนคณะ  (Theme)  โดยรวมกันวางแผน  
ปรึกษากันในการกําหนดหัวเรื่อง  ความคิดรวบยอดและปญหารวมกัน  และดําเนินการสอนผูเรียน
กลุมเดียวกัน 
 จึงสรุปไดวา  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  หมายถึง  การเรียนรูที่เอาศาสตร
สาขาวิชาตาง ๆ  ที่มีความสัมพันธกันมาเชื่อมเขาดวยกันเพื่อแกปญหาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน  
โดยเนนผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูและแกปญหาดวยตนเอง  
ดังนั้น การเรียนการสอนที่มีความสําคัญ  มีความเหมาะสม  และสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา  
มากที่สุด  ก็คือ  กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  (หนวยศึกษานิเทศก  กรมการศึกษานอก
โรงเรียน   2543 :91) 
 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 วาสนา  แสงคํา  (2542 : 25 – 26)  ไดเสนอขั้นตอนในการสอนแบบบูรณาการ  ดังนี้ 
 1.  ขั้นนํา  (Initiation  the  Unit)  เปนขั้นที่ครูเราความสนใจ  หรือนําทางใหผูเรียน
ตระหนักถึงปญหาที่ผู เรียนประสบอยู  ครูอาจมีวิธีเริ่มหนวยไดหลายวิธี  เชน  การจัดสภาพ
หองเรียนใหเราความสนใจใครรู  ใชโอกาสพิเศษและเหตุการณสําคัญเปนการเริ่มหนวย  การศึกษา
นอกสถานที่  การเยี่ยมเยียนสถานศึกษา  ปญหาตางๆ  ในครอบครัวหรือโรงเรียน  อาจนํามาใชเปน
การเริ่มหนวย  การใชส่ือตางๆ  ภาพยนตร  สไลด  เทปบันทึกเสียง  เทปโทรทัศน  การเลาเรื่อง  
บทความหรือบทประพันธ  นํามาใชเร่ิมตนหนวยได  ครูอาจตั้งคําถามวาเราจะแกปญหานี้อยางไร  
จะตองใชอุปกรณอะไรบาง  และอะไรเปนปญหายอยที่เราตองแกไขกอนปญหาใหญ 
 2.   ขั้นปฏิบัติการ  (Point  of  Experience)   เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผนพิจารณาตั้ง
จุดมุงหมายในการแกปญหา  และตกลงใจเลือกดําเนินการหรือเก็บรวบรวมขอมูล  ครูชวยให
คําแนะนําการทํากิจกรรม  มีการแบงกลุมและหนาที่ใน  ในขั้นนี้ตองอาศัยทักษะความสามารถของ
ครูที่จะแนะนํากิจกรรม  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามความถนัดมากที่สุด  
กิจกรรมตางๆ  ไดแก  การคนควา  การเก็บรวบรวมขอมูล  การอาน  การรวบรวมวัสดุอุปกรณ  การ
ทัศนศึกษา  การเรียน  และแปลความดวยภาพ  สถิติ  การสัมภาษณ  เปนตน 
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 3.  ขั้นกิจกรรมสรุป  (Cumulating  Activities)  ในขั้นนี้  ครูเนนที่บูรณาการ  
(Integration)  ของหนวย  ผูเรียนสรุปกิจกรรมโดยมีครูเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา  ในขณะที่ทํา
กิจกรรมแบบหนวย  ผูเรียนตางแบงงานกันทําคนละดาน  ผูเรียนควรไดรับคําแนะนําใหสังเกต
คนหาวา  กิจกรรมของตนสามารถตอบปญหาในกลุมใหญไดอยางไร  และในการเสนอผลงานของ
ตนใหเพื่อนๆ  ซ่ึงรายงานการคนควาของตนเองเปนโอกาสของการเรียนที่มีคุณคา  ฝกการ
แสดงออกในทางสรางสรรค  (Creative  Expression)  การที่ผูเรียนโยงความสัมพันธของกิจกรรม
ยอยเขาดวยกัน  เปนงานกลุมใหญทําใหผูเรียนไดรับความรูดานเนื้อหา  ฝกทักษะความสามารถ  
และพัฒนาเจตคติในการเสนอผลงาน  ผูเรียนกระทําไดหลายวิธี  เชน  การจัดนิทรรศการภาพ  การ
สาธิต  การทดลอง  การแสดงละคร  การรายงาน  เปนตน  อยางไรก็ตามผลงานเหลานี้จะตองมีการ
อภิปรายกลุมติดตามมา   
 4.  ขั้นประเมินผล  (Evaluation)  การประเมินผลถือเปนกระบวนการตอเนื่องในทุก
ระยะของการเรียนการสอน  ไมไดหมายถึงการวัดผลขั้นสุดทายเทานั้น  การประเมินผลอาจแบง
ออกเปนวัดความรูความเขาใจในดานวิชาการ  ประเมินความสามารถในการรวมการทํางานในกลุม
และความสามารถระหวางกลุม  เพราะในขณะที่ผูเรียนตองประเมินผลการทํางานของตนจะชวยให
ผูเรียนไดมีการตรวจสอบและมีแนวทางปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของตนแตละกลุมได 
 พิษณุ  เดชใด  (2540 : 21)  ไดเสนอขั้นตอนในการสอน  เพื่อสงเสริมใหเกิดการบูรณา
การ  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่  1  ขั้นปญหา 
 ขั้นที่  2  ขั้นตั้งสมมติฐาน 
 ขั้นที่  3  ทดลองทํา 
 ขัน้ที่  4  วิเคราะหดูผลของการทดลอง 
 ขัน้ที่  5  ขั้นสรุปผล 
ในขั้นตอนทั้ง  5  คือ  วิธีการสอนแบบแกปญหา  ถาใชวิธีสอนแบบนี้บอยๆ  โดยเฉพาะในสวนของ
หลักสูตรจะทําใหผูเรียนคิดเปน  แกปญหาเปน  ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดบูรณาการดวย 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 2 – 3)  กลาวถึงขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไว  ดังนี้ 
 กอนอื่นตองคํานึงถึงกรอบแนวคิดสําคัญ  คือ  ครูมีความเชื่อมั่นและเขาใจตรงกันเรื่อง
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ครูไดคิดวางแผนการเรียนรูและประเมินผลรวมกัน  ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  และเนนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงมากกวาการเรียนรูที่เกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหา
หนึ่ง  ตอจากนั้นควรดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 
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 1.  กําหนดหัวเรื่อง  (Theme)  ที่จะใชเปนแกนในการบูรณาการ  โดยใหเปนเรื่องที่
ผูเรียนสนใจ  ทั้งนี้จะเปนหัวเร่ืองที่สัมพันธกับรายวิชา / กลุมประสบการณใดก็ได 
 2.  วิเคราะหผังความคิดโดยใชหัวเรื่องเปนแกน  โดยพยายามใหครอบคลุมทุกรายวิชา / 
ประสบการณ  โดยเฉพะดานคุณธรรม  จริยธรรม  ผังความคิดควรไดมาจากประสบการณเดิมของ
ผูเรียนและครู 
 3.  ครูออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนเปนรายบุคคล / รายกลุม 
 4.  ผูเรียนลงมือปฏิบัติ  ศึกษาภาคสนาม  เรียนรูรวมกันจากแหลงความรูที่หลากหลาย  
ผูเรียนแตละคน / กลุม  อาจใชเวลาในการเรียนรูตางกัน 
 5.  ผูเรียนสรุปความรูดวยตนเอง  ทั้งนี้อาจทบทวนผังความคิดที่ไดจัดทําไวหรือสรุป
ตามรูปแบบที่พอใจและถนัด 
 6.  ผูเรียนนําเสนอความรูในรูปแบบหลากหลาย 
 7.  ประเมินผลการเรียน  โดยพิจารณาจากกระบวนการเรียนรูและการนําเสนอความรู
ของผูเรียน 
 
การวางแผนการสอนแบบบูรณาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2542 : 21 – 22)  ไดเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวา  ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณากาตองคํานึงถึงกรอบ
แนวคิดสําคัญ  คือ  ครูมีความเชื่อมั่นและเขาใจตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ครู
ไดคิดวางแผนการเรียนรูและประเมินผลรวมกัน  ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและเนนการเรียนรูที่เกิด
จากการเชื่อมโยงมากกวาการเรียนรูที่เกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง   ตอจากนั้นควรดําเนินการ
ตามลําดับตอไปนี้ 
 1.  กําหนดหัวเรื่อง  (Theme)  ที่จะใชเปนแกนในการบูรณาการ  โดยใหเปนเรื่องที่
ผูเรียนสนใจ  ทั้งนี้จะเปนหัวเร่ืองที่สัมพันธกับรายวิชา / กลุมประสบการณใดก็ได 
 2.  วิเคราะหผังความคิดโดยใชหัวเรืองเปนแกน  โดยพยายามใหครอบคลุมทุกรายวิชา 
 3.  ประสบการณ  โดยเฉพาะดานคุณธรรม  จริยธรรม  ผังความคิดควรไดมาจาก
ประสบ การณเดิมของผูเรียนและครู 
 4.  ผูสอนและผูเรียน  รวมกันออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนรายบุคคล / กลุม 
 5.  ผูเรียนลงมือปฏิบัติ  ตามความสนใจของผูเรียน  รูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายของ
ผูเรียนแตละคน / กลุม  ซ่ึงอาจใชเวลาในการเรียนรูตางกัน  
 6.  ผูเรียนสรุปความรูดวยตนเอง  ตามรูปแบบที่พอใจและถนัด 
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 7.  ผูเรียนนําเสนอความรูในรูปแบบหลากหลาย 
 8.  ประเมินผลการเรียนรูโดยเพื่อนและผูสอน  โดยพิจารณาจากประเด็นการเรียนรู   
กระบวนการที่ไดความรู  และวิธีการนําเสนอ 
 อัญชลี  สารรัตนะ  (2542 : 30)  ไดเสนอวา  แนวการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ยึด
หลักการสําคัญ  ดังนี้ 
 1.  กําหนดเรื่องที่จะสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหาความสัมพันธของ
เนื้อหา  ที่มีความหมายเกี่ยวของกัน  เพื่อนํามากําหนดเปนหัวเร่ือง  (Theme)  ความคิดรวบยอด  
หรือปญหาในเรื่องการสอน  หรืออาจกําหนดเรื่องที่จะสอนจากการเลือกจุดประสงครายวิชา  2  
รายวิชาขึ้นไป  แลวนํามาสรางเปนหัวเร่ือง  (Theme)  ความคิดรวบยอดหรือปญหาในการสอน 
 2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในการสอน  สําหรับหัวเร่ืองที่กําหนดในขั้นที่ 1  โดย
กําหนดความรูและความสามารถที่ตองการจะใหเกิดแกผูเรียน  ควรเขียนใหชัดเจนเพื่อนําไปสูการ
จัดกิจกรรมและการประเมิน 
 3.  วางแผนการสอน  เปนการกําหนดรายลเอียดของการสตั้งแตตนจนจบ  โดยการเขียน
แผนการสอนซึ่งอาจจัดรูปแผนการสอนรายวิชา  และแผนการสอนรายคาบ  รวมทั้งระบุทรัพยากร  
แหลงความรู  อุปกรณหรือวัสดุอ่ืนที่ตองใช 
 4.  ปฏิบัติการสอน  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการสอนที่กําหนดขึ้นในขั้น
ที่  3  รวมท้ังมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน  ความสอดคลองสัมพันธกันของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู  ผลสําเร็จของการสอนตามจุดประสงค  โดยมีการบันทึกจุดเดน  จุดดอยของ
กิจกรรมไว  สําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีขึ้น 
 5.  การประเมินผล  ประเมินความกาวหนาของผูเรียน  และการบรรลุผลตามจุดประสงค 
การเรียนรู  โดยวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  และสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงสอดคลองกับ
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 : 17)  ที่ไดเสนอหลักการจัดการสอนแบบบูรณาการไว  
ดังนี้ 
 1.  กําหนดเรื่องที่จะสอน  โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหาความสัมพันธของ
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกัน  เพื่อนํามากําหนดเปนหัวเรื่อง  (Theme)  ความคิดรวบยอด  หรือ
ปญหา 
 2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  โดยการศึกษาจุดประสงคของวิชาหลัก  และวิชารอง
ที่จะนํามาบูรณาการ  และกําหนดจุดประสงคการเรียนรูในการสอนสําหรับหัวขอเร่ืองนั้นๆ  เพื่อ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
 3.  กําหนดเนื้อหายอย  เปนการกําหนดเนื้อยอยๆ  สําหรับการเรียนรูใหสนอง 
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จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 
 4.วางแผนการสอน  เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ  โดยการ
เขียนแผนการสอน  ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบสําคัญเชนเดียวกับแผนการสอนทั่วไป  คือ  
สาระสําคัญ  จุดประสงคเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล 
 5.  ปฏิบัติการสอน  เปนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการสอน  รวมทั้งมีการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน  ความสอดคลองกันของการจัดการเรียนรู  ผลสําเร็จของการ
เรียนรูตามจุดประสงค  ฯลฯ   โดยมีการบันทึกจุดเดน  จุดดอยไวสําหรับการปรับปรุงและการ
พัฒนา 
 6.  การประเมิน  ปรับปรุงและพัฒนา  เปนการนําผลที่ไดจากการบันทึกรวบรวมไวขณะ
ปฏิบัติการสอนมาวิเคราะห  เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนแบบบูรณาการใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  ดัง  ตารางที่  2   
 
ตารางที่  2   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักการเรียนรูแบบบูรณาการ ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบบูรณการ 
1.  กําหนดเรื่องที่จะสอน 1.1  วิเคราะหหลักสูตร 

1.2  วิเคราะหหาความสัมพันธของเนื้อหาที่จะสอน 
2.  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 2.1  การศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารอง 

2.2  การกําหนดจุดประสงคสําหรับหัวเรื่อง 
3.  กําหนดเนื้อหายอย 3.1  การกําหนดหัวขอยอยของเนื้อหา 

3.2  การเรียงลําดับความยากงายของหัวขอยอย 
4.  วางแผนการสอน 4.1  กําหนดรายละเอียดของการสอน 

4.2  การเขียนแผนการสอน รายละเอียดของแผนการ
สอน 

5.  ปฏิบัติการสอน 5.1  การจัดกิจกรรมตามแผนการสอน 
5.2  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
5.3  การบันทึกจุดเดน  จุดดอย 

6.  การประเมินปรับปรุงและพัฒนา 6.1  การวิเคราะหการดําเนินการเรียนการสอน 
6.2  การวิเคราะหแผนการเรียนรู 
6.3  การบันทึกผลงานของการเรียนการสอน 

 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   (กรุงเทพมหานคร :   
กรมวิชาการ,  2544),  17. 
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 ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผูสอนมีบทบาทและมีความสําคัญมากในการ
จัดการเรียนรู  ซ่ึงนักการศึกษาไดใหแนวทางบทบาทของครูไว  ดังนี้ 
 
บทบาทของผูสอน 
 อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 25)  กลาววา  การสอนแบบบูรณาการ  ครูผูสอนควรมี
บทบาทในการสอน  ดังนี้ 
 1.  เปนผูมีความรอบรู  ใฝหาความรูอยูเสมอ 
 2.  มีความแมนยําในเนื้อหาความรู  ที่นํามาเชื่อมโยงสัมพันธกัน 
 3.  เปนผูมีใจกวาง  ยอมรับความคิดเห็นหรือเทคนิควิธีการที่แปลกใหม 
 4.  สามารถประยุกตเทคนิคการสอน  ในลักษณะตางๆ  ใหเขากับการสอนแบบบูรณา
การไดอยางเหมาะสม 
 5.  จัดหาสื่อประกอบการสอนอยางหลากหลาย  และใหผูเรียนมีบทบาทในการใชส่ือ
การเรียน 
 6.  มกีารติดตามผลงาน   วัดและประเมินผลงานของผูเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 7.  เปนผูมีทัศนคติที่ดีตอการสอน  ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ.   (2541 : 51)  ไดเสนอบทบาทของ
ครู  ดังนี้ 
 1.  รวมกันวางแผนการเรียนรูกับผูเรียน 
 2.  สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามความสนใจ  ความถนัดของตนเอง 
 3.  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค 
 4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู  ใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสภาพจริง  หรือประสบการณ
ตรงหรือปฏิบัติดวยตนเอง 
 5.  สงเสริมใหผูเรียนไดใชส่ือตางๆ  เพื่อการเรียนรู 
 6.  สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน 
 7.  สนับสนุนใหผูเรียนรูจักนําความรูไปใชในการดํารงชีวิต  และพัฒนาความเปนอยูใน 
ชีวิตประจําวัน 
 อรรถวรรฒ  นิยะโต  (2536 : 24)  กลาวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบบูรณาการ  
ดังนี้ 
 1.  จะตองศึกษาหาความรูใหมากขึ้น  ศึกษาสิ่งใหมๆ  ใหกวางขวางทั้งทางตรง  และ
ทางออม 
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 2.  มีความรูและแมนยําในความรู  ที่จะนํามาบุรณาการผสมผสานสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 3.  มคีวามคิดกวาง  ใจกวาง  ยอมรับความคิดเห็นหลายๆ  ดาน 
 4.  เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในทางที่ถูกที่ควร  เพื่อใหผูเรียนมีทัศคติที่ดี  และ 
ตองการเรียนในบทเรียน 
 5.  ติดตามผลงาน  และประเมินกิจกรรมของผูเรียน 
 รังสรรค  นกสกุล  (2543 : 54)  กลาวถึง  บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  ดังนี้ 
 1.  ดานเตรียมการ 
           1.1  เตรียมกรอบแนวคิดของเรื่องที่จะสอน  โดยหัวขอเรื่องในแตละตอนไดจาก
การบูรณาการระหวางวิชา  หรือผสมผสานระหวางวิชาในหลักสูตร      
           1.2  เตรียมคําถามหลักหรือคําถามสําคัญ  เพื่อใชกระตุนใหผูเรียนวิเคราะหและ
ลงมือปฏิบัติ 
           1.3  เปนแหลงขอมูลหรือแหลงความรูที่ใหผูเรียนซักถาม   ปรึกษา  เพื่อคนควา
หาความรู 
 2.  ดานการดําเนินการ 
           2.1  เปนผูนําเสนอ  (Presenter)   เชน  นําเสนอประเด็น  ปญหา  เหตุการณใน
เรื่องที่จะสอน  เปนผูสังเกต  (Observer)  โดยสังเกตผูเรียนขณะที่ตอบคําถาม  ถามคําถาม  ทํา
กิจกรรม  รวมทั้งพฤติกรรมดานอื่นๆ  ของผูเรียน 
           2.2  เปนผูกระตุนจูงใจ  (Motivator)    โดยกระตุนความสนใจของผูเรียน  เพื่อให
มีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 
           2.3  เปนผูเสริมแรง  (Reinforcer)  เพื่อใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตองการ 
           2.4  เปนผูช้ีแนะ  (Director)    คอยช้ีแนะ  สนับสนุนใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมให
บรรลุจุดประสงคที่กําหนด 
           2.5  เปนผูจัดบรรยากาศ  (Atmosphere  organizer)   เพื่อใหผูเรียนเกิดบรรยากาศ
การเรียนรูที่เหมาะสม  ทั้งดานกายภาพ  สังคมและจิตใจ  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข 
           2.6  เนนใหผูเรียนใชกระบวนการ  (Process  organizer)    มากกวาเนื้อเร่ือง  หรือ
เนื้อหาสาระ  (Content  oriented) 
 จึงอาจสรุปไดวา  ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในชั่วกิจกรรม  ครูจะตอง
ไมนั่งอยูเฉยๆ  แตจะตองเดินไปสังเกตการทํางานของผูเรียนและรวมกันฟงการอภิปรายของผูเรียน
ทุกกลุม  ครูตองเขาไปรวมกิจกรรมกลุมเมื่อผูเรียนตองการ  วิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ   
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ครูมีบทบาทเปนผูแนะนํา  ผูจัดการ  และผูอํานวยความสะดวกเทานั้น  โดยครูอาจตองใชการสอน
หลายรูปแบบ  เพื่อสนองความตองการ  หรือความสนใจของผูเรียนแตละคน  ครูจึงตองเปนผูที่มี
ความรอบรู  และใฝหาความรู  ตองแมนยําในเนื้อหาและสามารถนําเนื้อหามาเชื่อมโยงกันได  ตอง
เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  และสามารถประยุกตเทคนิคการสอนในลักษณะตางๆ  
การสอนแบบบูรณาการจึงจะสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 
 
ประโยชนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
 ธีระชัย  ปูรณโชติ    (2540)    การเรียนการสอนแบบบูรณาการ  มีประโยชนในการขจัด
ความซ้ําซอนของเนื้อหาตางๆ    ในปจจุบันเราประสบปญหาในเรื่องที่มีความรูและขอมูลตางๆ    
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจํานวนมากมายในแตละป    การเพิ่มขึ้นอยางมากมายและรวดเร็วของความรู
และขอมูลตางๆ   ทําใหการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  มีความสําคัญมากกวาที่ตางวิชาตางเพิ่ม
เนื้อหาเขาไปในหลักสูตรของตน    
 วิเศษ  ชิณวงศ  (2544 : 28)  กลาววา  หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการมี
ประโยชนในการจัดความซ้ําซอนของเนื้อหาตางๆ  ในหลักสูตร  และตอบสนองความสามารถใน
หลายดานของผูเรียน  หรือที่เรียกวา  พหุปญญา  (Multiple  Intelligence)   ไดแก  ดานภาษาและการ
ส่ือความ  ดานการใชเหตุผลตรรกะและ คณิตศาสตร  ดานดนตรีและทวงทํานอง  ดานการ
เคลื่อนไหวทางกาย  ดานการเห็นและมิติตําแหนง  ดานความสัมพันธระหวางบุคคล  ดานการรูจัก
ตนเองและดานความเขาใจในธรรมชาติ การสอนแบบบูรณาการไมจําเปนตองสอนทุกครั้งทุกเรื่อง
เสมอไป  บางครั้งเนื้อหาที่เฉพาะและไมสัมพันธกับเรื่องใดก็ไมจําเปนตองบูรณาการ   ในการ
ปฏิบัติจริงหากบูรณาการหลักสูตรแลว  ก็ไมมีหลักประกันวาจะจัดการเรียนการสอนอยางบูรณา
การเสมอไป   
 นอกจากนั้น  วิชัย  วงษใหญ  (2545 : 14)  กลาวถึงการประโยชนในการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ  ดังนี้ 
 1.  การเรียนรูแบบบูรณาการ  สามารถกระตุนความสามารถในการแกปญหาและ
พัฒนาการคิดอยางมีวิจารณญาณในผูเรียน 
 2.  ผู เรียนไดใชประสบการณการเรียนรูของตน  เพื่อเกิดความเขาใจตนเองและ
ส่ิงแวดลอม  
 3.    ผูเรียนไดมีโอกาสคนควา  และประยุกตความรูในเชิงลึกและกวางไดหลายแงมุม 
 4.   ผูเรียนมีมุมมองของความรูในบริบทของการดําเนินชีวิตตามสภาพจริง  รวมทั้งการ
ประยุกตทักษะไดเหมาะสม 
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 5.  ผูเรียนมีโอกาสใชความแข็งแกรงทางวิชาการเปนพื้นฐาน  และสรางโอกาสการ
เรียนรู รับขอมูลอยางรวดเร็ว 
 6.  การเรียนรูแบบองครวมและสอดคลองกับธรรมชาติ  เนื้อหาสาระมีความหลากหลาย
ที่นําเสนออยางมีความหมาย 
 7.  ประหยัดเวลา  ทรัพยากร  สําหรับผูเรียนและผูสอน 
 อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 25)  กลาววา   การจัดการสอนแบบบูรณาการนับไดวามี
ประโยชนและสงผลโดยตรงกับผูเรียน  เนื่องจาการสอนแบบบูรณาการ  เปนการเชื่อมโยงความคิด
รวบยอดของศาสตรตางๆ  เขาดวยกัน  ทําใหผูเรียนรูส่ิงตางๆ  อยางมีความหมาย  ตอเนื่อง  และ
สอดคลองกับชีวิตจริง  โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข  สามารถนําความรูใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม  ดังนี้ 
 1.  ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู  ระหวางความรูเดิมกับความรูใหม  ทําให 
 2.   สามารถเรียนรูไดเร็วขึ้นและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง 
 3.  ผูเรียนไดรับความสนุกสนาน  ในการเรียนเพราะไดเรียนรูอยางรอบดาน 
 4.  ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย  จากการเชื่อมโยงความคิดรวบยอด  จาก
ศาสตรตางๆ  และไดรับความรูที่สอดคลองกับความสนใจและสัมพันธกับชีวิตจริง  ทําใหสามารถ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกชีวิตของตนเองได 
 5.  ผูเรียนสามารถฝกทักษะตางๆ  ควบคูกันไป 
 6.  สงเสริมการเรียนรูรวมกัน  ระหวางครูกับผูเรียน  ทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน 
การเปนสวนหนึ่งของการเรียน 
 7.  สงเสริมความคิดสรางสรรคในดานคางๆ  เชน  ภาษา  ดนตรี  ศิลปะ  
 
ขอควรคํานึงในการจัดการสอนแบบบูรณาการ 
 ในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผูสอนจะตองเลือกรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
เรื่องที่จะสอน  ซ่ึงมีหลากหลายวิธีการสอน  และตองคํานึงถึงหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการที่สอดคลองกับมาตรา 24  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร  (2546 : 19)  ไดกลาวถึง  ขอคํานึงในการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การไวดังนี้ 
 1.  การจัดการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ตองกระตุนใหผูเรียนกระตือรือรน
และมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู 
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 2.  การสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันทํางานกลุม  โดยสงเสริมใหมีกิจกรรมกลุมลักษณะ
ตางๆ  อยางหลากหลาย  และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ  ดวยตนเอง 
 3.  การจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน  โดยผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูจากสิ่งที่เปน
รูปธรรม  เขาใจงาย  ตรงกับความเปนจริง  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางไดผลและชวย
สงเสริมใหมีโอกาสไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะจนติดเปนนิสัย 
 4.  จัดบรรยากาศในชั้นเรียน  สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา  และ
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสที่จะแสดงออก  ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสาธารณชน  หรือเพื่อ
รวมชั้นเรียน  ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
 5.  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมและจริยธรรมที่ถูกตอง  ใหผูเรียนสามารถจําแนกแยกแยะ
ความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได  สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล  มีความกลาหาญ
ทางจริยธรรม  และแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี 
 อรัญญา  สุธาสิโนบล  (2545 : 25 – 26)  กลาววา 
 1.  การสอนแบบบูรณาการ  ควรพิจารตามความเหมาะสมของระดับวุฒิภาวะและ 
ธรรมชาติชองวิชา  เนื้อหาในบางเรื่องที่ตองการใหผูเรียนไดรับความรูในเชิงหลักการที่ลึกซ้ึง  
ครูผูสอนก็อาจเลือกใชหรือปรับวิธีการใหเหมาะสมตามสาระนั้นๆ 
 2.  ควรกําหนดจุดประสงคในการสอนที่แนนอนวา  ตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงคใดบางในการจัดการเรียนรู 
 3.  ควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม  คุณลักษณะที่ตองการเนนใหกับผูเรียนทุก
คร้ัง   เชน  ความขยัน  ความซื่อสัตย  ความอดทน 
 4.  ควรใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เชน  การอภิปราย  การทํางานกลุม  การฝกให 
ผูเรียนไดคิดวิเคราะห  วิจารณ  เพื่อเปนการพัฒนาความคิดในระดับสูงตอไป 
 5.  ควรจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเราความสนใจ 
 6.  ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน  เพื่อใหผูเรียนรูสึกอบอุน  ปลอดภัย
และสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน   (2542 : 80)  กลาววา   การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
นั้นครูผูสอนตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้    
 1.  เนนผูเรียนเปนสําคัญ  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2.  จัดประสบการณตรงใหกับผูเรียนที่หลากหลาย 
 3.  เนนการปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมและจริยธรรมที่ถูกตอง 
 4.  จัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนกลาคิดกลาทํา 
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 5.  ใหผูเรียนไดรวมทํางานกลุม 
 กลาวโดยสรุป  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ผูสอนจะดําเนินการไดหากให
ความเอาใจใสเตรียมการอยางเหมาะสมตอเนื่อง  ทั้งนี้เพื่ออํานวยใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
เล่ือนไหลไปไดตามอัตภาพของแตละบุคคล  หรือที่เรียกวา  การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   
ดังนั้น  การเรียนการสอนจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจําเปนจะตองไดผูสอนที่ดี  เพื่อมาทําหนาที่เปน 
กัลยาณมิตรแหงการเรียนรูของผูเรียนโดยแท   และเพื่อสงเสริมใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถให
เต็มตามศักยภาพของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  
การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา 26  หมวด  4  ระบุวา  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน  (Evaluation)   ผูเรียน  โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผูเรียนในดานความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  การเขารวมกิจกรรม
และจากผลการทดสอบดานความรู  ความเขาใจ  ที่ใหกระทําควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  
ดังนั้น  การวัดและประเมินผล  จึงตองมีความสอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียน
ใหเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่ดีงาม   สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  การจัดการเรียนรูจึง
ตองมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึ้นมาใหม  และนําความรูนี้ไปประยุกตใชไดจริง  
โดยประเมินผลจากการปฏิบัติและระดับความสามารถ  (Authentic  Assessment)  กับผูเรียนใน
สถานการณตางๆ    ดวยเหตุนี้  ผูสอนจึงตองใชเครื่องมือ  เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลอยาง
หลากหลายครอบคลุมพฤติกรรมและความสามารถตามสภาพจริงของผูเรียน 
 จากขอมูลดังกลาว  จึงอาจสรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เปนการ
เรียนรูส่ิงตาง ๆ  อยางสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกลมกลืนกัน  ทั้งเรื่องใกลตัวในทองถ่ิน  
ส่ิงแวดลอมที่อาศัยอยู  การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมตาง ๆ  ซ่ึงจะทําใหเขาใจในเรื่องที่เรียนรูได
อยางขัดเจนลึกซึ้ง  ครอบคลุม  มีความหมายจนสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตและแกปญหา
สภาพสังคมจริง  จะเห็นไดวา  การเรียนรูอยางบูรณาการจะสอดคลองกับหลักธรรมชาติที่ดําเนินไป
ในแตละชวงของกิจกรรม  การเรียนรูแบบบูรณาการจึงเปนสวนสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่
สอดคลองกับความเปนธรรมชาติ  อันจะสงผลใหการเกิดทักษะชีวิตที่มุงหวัง   และการประเมิน
ตามสภาพจริงจะ เปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหผูครูผูสอน   ไดรับรูขอมูลและผลสําเร็จจากการเรียนรู
ของผูเรียนตามที่เปนจริง  โดยเนนการประเมินความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียน  ดวย
เครื่องมือและวิธีการที่นํามาใชอยางหลากหลายและหลายวิธี   ซ่ึงการประเมินตามสภาพจริงแตละ 
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ประเภทตางมีความเหมาะสมกับงานที่แตกตางกัน การจะเลือกใชเครื่องมือประกอบประเภทใดจึง
ขึ้นอยูกับลักษณะของงงาน  และวัตถุประสงคในครั้งนั้น ๆ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจยัที่เกีย่วของกับการพฒันาคูมือ   การจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตดวยการ 
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 อาทิตยา  โลหพัฒนานนท  (2535 :  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การสรางคูมือใหคําปรึกษา
ทางโภชนาการ  สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในชุมชนเขตเมือง  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดการใหบริการดานโภชนาการเชิงรุกแกประชากรกลุมเล่ียงในชุมชนเมือง  โดยเนนการ
สรางคูมือใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการแกเจาหนาที่สาธารณสุข  เพื่อแทนการใหโภชนาการ
ศึกษาแบบทั่วไป  ในการใหบริการเยี่ยมบานปกติ  วิธีการศึกษาเริ่มจาก  1)  การกําหนดรางคูมือ 
ประกอบ ไปดวยสวนตาง ๆ  ดังนี้   (1.1) บทนําโดยศึกษาจากการทบทวนเอกสาร, (1.2)  การคัด
กรองผูรับบริการศึกษาจากผลสรุปเอกสารการประชุมเพื่อคนหาปจจัยทางสังคม-จิตวิทยา  และ
สรุปผล เอกสารการวิเคราะหปจจัยทางสังคม-จิตวิทยา  ที่มีผลตอการเกิดภาวะทุพโภชนาในชุมชน
เขตเมือง   (1.3)  การคนหาปจจัยที่เกื้อหนุน  ศึกษาจากผลสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อหา
แนวทางในการใหคําปรึกษา  (1.4)  วิธีใหคําปรึกษา  โดยกําหนดทฤษฏีที่จะนํามาใชในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการใหสอดคลองกับเปาหมายที่จัดตั้งไว  2)  รางคูมือระยะแรกถูกนํามาทําการ
ทดสอบคูมือ  โดยตรวจสอบดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  ซ่ึงไดดําเนินการจัดการประชุมระดม
สมอง  เพื่อหาแนวทางในการใหคําปรึกษา  จากนั้นนําผลที่ไดมาทําการปรับปรุงแกไข  ทดสอบอีก
ครั้งโดยผูเช่ียวชาญจากศูนยสุขวิทยาจิต  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข    3)  คูมือข้ันตอน
สุดทายไดนํามาทดสอบการใชโดยการฝกอบรมเจาหนาที่สาธารณสุขในเขตเมือง จํานวน 4 ทานผล 
การศึกษาการศึกษามีดังนี้  1)  รางคูมือไดคูมือ  ประกอบดวย  (1.1)  บทนํา  เนื้อหามีดังนี้  ความ
จําเปนในการใหบริการปรึกษา  วัตถุประสงค  การเตรียมตัวเปนผูใหบริการที่ดี  ลักษณะของการ
ใหบริการปรึกษา  (1.2)  การคัดกรองผูรับบริการ  โดยไดแบบสอบวัดปจจัยเสี่ยงทั้งสิ้น  10  ดาน   
17  ขอคําถาม  (1.3)  การคนหาปจจัยเกื้อหนุนไดสอบสอบวัดปจจัยเกื้อหนุนทั้งสิ้น  21  ปจจัย  
(1.4)  วิธีการใหคําปรึกษา  ทฤษฏีที่นํามากําหนดในกระบวนการมี  2  ทฤษฏี  คือ  แบบผูรับบริการ
เปนศูนยกลางและแบบพฤติกรรมนิยม  โดยนําผสมผสานและกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานได  8  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100 
 
ขั้นตอน  2)  ทดสอบคูมือ  โดยการตรวจสอบความตรงตอเนื้อหาหลังการตรวจสอบ  2  ครั้ง  ได
คูมือที่มีเนื้อหา  ดังนั้น  การคัดกรองผูรับบริการการคนหาปจจัยเกื้อหนุน  และวิธีการใหบริการซึ่งมี
ขั้นตอน  8  ขั้นตอน  ดังนี้  การเริ่มใหบริการ  การระบุปญหารวมกัน  การกําหนดวัตถุประสงค  
การวางแผนปฏิบัติงาน  การสัมภาษณหลังจากฝกอบรม  ผูเขารับการอบรมใหความคิดเห็นวา  การ
ฝกอบรมจะสามารถทําใหการปฏิบัติจริงมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อยางไรก็ดี  แมวาคูมือที่สรางขึ้น
จะไดรับการทดสอลบในดานเนื้อหาแลวก็ตาม  คูมือฉบับนี้สมควรที่จะไปทําการศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการผสมผสานกับภาระงานประจํา  ที่เจาหนาที่สาธารณสุขในชุมชนเขตเมืองกําลัง
ดําเนินการอยู   
 ยุพเรศ  วังยายฉิม  (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติประจํา
เสนทางเดินปาในอุทยานแหงชาติเขาใหญ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติ
ประจําเสนทางเดินปาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ  และศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการ
ใชคูมือศึกษาธรรมชาติ  สัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู  ความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักทองเที่ยว
ตอคูมือที่สรางขึ้น  ขั้นตอนการวิจัยคือ  1)  การสรางคูมือโดยไดสรางคูมือที่เนนเนื้อหาทาง
นิเวศวิทยา  ที่ปรากฏอยูในเสนทาง  2)  การทดลองใชคูมือ  ทดลองใชกับกลุมประชากรเปาหมาย 
จํานวน  1  คน  และ  5  คน  3)  การประเมินคูมือโดยผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของคูมือ  4)  
การทดลาองใชจริง  ไดทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวเดินปาในอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ  ที่มีระดับความรูตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป  จํานวน  40  คน  รูปแบบในการทดลอง
เปนแบบกลุมเดียว  ไมมีกลุมควบคุม  ผลการศึกษาคือ  ผลการประเมินคุณภาพของคูมือโดย
ผูทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยูในเกณฑดี  และเมื่อนํามาทดลองใชผลจากการทดลอง  กลุมตัวอยางที่เดิน
ปาโดยใชคูมือที่สรางขึ้นมีความรูเพิ่มขึ้น   และมีพฤติกรรมการใชคูมือ  โดยอานคูมือบางสวนและ
รับฟงหรือแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในกลุม  สําหรับความคิดเปนตอคูมือที่สรางขึ้นนี้  คิดวามี
ความนาสนใจและมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  นักทองเที่ยว
ตองการสื่อที่ใหความรู  เร่ืองสิ่งแวดลอมเพื่อเผยแพรใหรวมมือกันสรางจิตสํานึก  และพฤติกรรม
ในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และมาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการศึกษาและ
การจัดคูมือการปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลมรดกทางศิลปวัตนธรรม (อส.มศ.) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัดทําคูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทาง
ศิลปะ   วัฒนธรรม  (อส.มศ.)  มี  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การสํารวจขอมูล  2)  การพัฒนาคูมือ  3)  การ
ทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา  1)   การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานคูมือปฏิบัติงาน
มีเนื้อหามากเกินไป  รูปเลมไมนาสนใจ  การนําเสนอควรใชอักษรตัวใหญ  ควรมีภาพประกอบ  มี 
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ขอมูล  และแบบฟอรมที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานและประสานงาน    2)  การพัฒนาเปนการ
นําผลจากการสํารวจขอมูลในขั้นตอนที่ 1  มาสรางโครงรางคูมือ  ประกอบดวยบทบาทและหนาที่  
ขั้นตอนการใชงบประมาณ  ขั้นตอนการทํางาน  สิทธิประโยชนของ  การพนจากการเปนสมาชิก  
การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  รายชื่อสมาชิก และตรวจสอบโครงรางโดย
ผูเชี่ยวชาญ  3)  การทดลองคูมือคูมือการปฏิบัติการของ  มีการแนะนําการใชคูมือประกอบการ
อบรมตลอดระยะเวลาการอบรม  ผูเขารับการอบรมใชคูมือในการบันทึกขอมูลในแตละเนื้อหา  ใช
แบบฟอรมตาง ๆ  ในการจัดทําโครงการและแผนงาน   มีการใชคูมือประกอบระหวางการศึกษาดู
งานนอกสถานที่  และบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเพื่อนสมาชิกที่เขาอบรมกับหนวยงานตาง ๆ  ที่ตอง
ประสานงาน  4) การประเมินผล  จากการสังเกตการณใชคูมือ  การสัมภาษณวิทยากร  และ
ผูเช่ียวชาญ    มีขอเสนอแนะวา  ควรมีเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรที่อบรมรวมอยูในคูมือ  ควรปรับ
ลําดับขั้นตอนการนําเสนอ  ควรมีการปรับปรุงรูปเลมใหสะดวกตอการใชนอกสถานที่  และมี
ภาพประกอบเพื่อใหนาสนใจ 
 สกุณา  ยวงทอง  (2542 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติประจํา
เสนทางศึกษาธรรมชาติในหมูบานแสลงพันธ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติ
และประเมินผลการใชคูมือที่สรางขึ้น  ขั้นตอนการศึกษาคือ  การสรางคูมือ  โดยนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจแกไขกอนนําไปทดลองใชกับนักเรียน  1  กลุม  จํานวน  5  คน  แลวนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจแกไขอีกครั้ง  จึงนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางที่ เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน  ที่มาเขาคายศึกษาธรรมชาติที่บานแสลงพันธ  จํานวน  80  คน  โดยกําหนด
ศึกษาธรรมชาติเปนกลุม ๆ  ละ  8  คน  รูปแบบการทดลองเปนแบบกลุมเดียว  ไมมีกลุมควบคุม   
(Pretest  -  Posttest  Design)  ผลการศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชคูมือ  มีความรูเพิ่มขึ้น  และมี
พฤติกรรมการเรียนรูโดยการอานคูมือมากที่สุด  รองลงมาคือการใชอุปกรณรวมกัน  การวิเคราะห
สรุปผล  และกิจกรรมอื่น ๆ  ที่กําหนดขึ้น  สวนการเรียนรูดวยตนเอง  กลุมตัวอยางสวนใหญจะอาน
คูมือและศึกษาตามาประเด็นที่กําหนด  ผูศึกษาสวนใหญเห็นวา  เนื้อหาในคูมือ  นาสนใจควรเพิ่ม
เนื้อหาในบางจุดศึกษา  สวนใหญชอบภาพประกอบคูมือ  โดยสรุปแลวคูมือที่สรางขึ้นมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชประกอบการศึกษาธรรมชาติสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใน
หมูบานแสลงพันธเปนอยางดี 
 กันทิมา  เอมประเสริฐ  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงาน  ในระดับประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  ในระดับประถมศึกษา  กลุมตัวอยางเปน
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  เปนการวิจัยและพัฒนาโดยดําเนินการเปน  4   
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ขั้นตอน  ดังนี้  ขั้นตอนที่  1  สํารวจขอมูลพ้ืนฐานโดยการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาปจจุบันแนว
การจัดการเรียนรู  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แนวทางการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  และสภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  ขั้นตอนที่  2  พัฒนา
คูมือ  โดยจัดทํา  คูมือฉบับรางซึ่งประกอบดวย  คําชี้แจงการใชคูมือ  วัตถุประสงค  หลักการ  แนว
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  แนวทางการประเมินการเรียนรู  และเวลาที่ใชในการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงาน  แลวนําคูมือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  นํามาปรับปรุงแกไขหาประสิทธิภาพ   
ขั้นตอนที่  3  ทดลองใชคูมือ  โดยใหครูผูสอนจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานในทุกวิชาตามกลุม
ประสบการณตาง ๆ   และขั้นตอนที่  4  ประเมินผลและปรับปรุงคูมือท่ีพัฒนาขึ้นโดยการประเมิน
คุณภาพคูมือ  ประเมินผลการเรียนโครงงานของนักเรียน  และประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ  ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้  1)  คูมือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  ในระดับประถมศึกษา  
ประกอบดวย  คําชี้แจงการใชคูมือ  วัตถุประสงค  หลักการ  แนวการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู  และเวลาที่ใชในการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  2)  คูมือการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน  ในระดับประถมศึกษามีประสิทธิภาพ  จากหาประสิทธิภาพทั้งแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง   แบบกลุมยอย  และแบบกลุมใหญ  ผลปรากฏวา  ครูสอนสามารถเขียนแผนการสอน
ของตนเองโดยการบูรณาการและนักเรียนมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรูโครงงาน  และครูผูสอนใน
โรงเรียนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและโรงเรียนที่ไมเปนแกนนําปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  
ก็สามารถจัดการเรียนรูไดในทุกระดับชั้น  และทุกกลุมประสบการณ   นุดี  รุงสวาง  (2543 : 
บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคูมือการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  สําหรับครูประถมศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบคุณภาพของคูมือการสราง   หลักสูตรระดับประถมศึกษา  มี
ขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  4  ขั้นตอนคือ  1)  การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การพัฒนาคูมือ  3)  การ
ทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผลคูมือ  กลุมตัวอยางไดแก  ครูประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา  อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษามีดังนี้  ผลการสํารวจขอมูล
พื้นฐาน  ครูและผูเกี่ยวของตองการใหมีการพัฒนาคูมือการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  ผลการ
พัฒนาคูมือ   คูมือประกอบดวย  คําชี้แจงการใชคูมือและเนื้อหาการ  สรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  
ครอบคลุมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสรางหลักสูตรและกระบวนการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  
ผลการทดลองใชคูมือ  ครูมีการศึกษาคูมือและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลา  ผลการประเมินคูมือ  ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการสรางหลักสูตรระดับโรงเรียน  
สามารถสรางหลักสูตรระดับโรงเรียนได  18  หลักสูตร   เปนหลักสูตรที่อยูในระดับดี  15  
หลักสูตร  และอยูในระดับปานกลาง  3  หลักสูตร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 
 
 อมรรัตน  สูนยกลาง  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคูมือการเรียนการสอน
แบบบูรณาการสําหรับครูประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
คูมือ  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  4  ขั้นตอนคือ  1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การพัฒนาคูมือ   
3)  การทดลองใชคูมือ  และ  4)  การประเมินผลและปรับปรุงคูมือที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่
ทดลองใชคูมือไดแก  ครูประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอสองพี่นอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ผลการศึกษามีดังนี้  ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐาน  ครูและผูเกี่ยวของมีความตองการคูมือ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ผลการพัฒนาคูมือ  คูมือประกอบดวย  คําชี้แจงในการใช
คูมือ  วัตถุประสงคของคูมือ  หลักการ  โครงสรางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และ
แนวทางการประเมินผล  ผลการทดลองใชคูมือ  คูมือมีคุณลักษณะอานแลวเขาใจงาย  มีความ
ชัดเจน  เนื้อหาถูกตอง  และ  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยอิงกลุมประสบ 
การณตามคูมือได  ผลการประเมินและปรับปรุงคูมือพบวา  ครูมีความรูความเขาใจและมีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 นวลละออ  ทองกระจาง  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือการนิเทศ
การฝกงานนักเรียน  นักศึกษา  ระดับ  ปวช.  ปวส.   คณะบริหารธุรกิจ  สําหรับสถานประกอบการ  
โดยมีวัตถุประสงคพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของคูมือนิเทศการฝกงาน  มีขั้นตอนการพัฒนา
คูมือ  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การพัฒนาคูมือ  3)  การทดลองใชคูมือ   4)  
การประเมินคูมือ  โดยทดลองใชคูมือกับผูควบคุมการฝกงานในสถานประกอบการ  ผลการวิจัย
พบวาสถานประกอบการมีความตองการใหมีการพัฒนาคูมือที่ใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศการ
ฝกงาน  การพัฒนาคูมือ  คูมือประกอบดวย  วัตถุประสงคและคําชี้แจงการใชคูมือ  เนื้อหาเกี่ยวกับ
การดําเนินการฝกงานและนิเทศการฝกงานตามลําดับ  ผลการประเมินคูมือ  ผูควบคุมการฝกงานมี
ความรูความเขาใจในการฝกงานและนิเทศการฝกงานและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือวา  มีความ
เหมาะสมทั้งในดานรูปเลม  ขนาด  ตัวอักษรและขอบขายเนื้อหา 
 ไพเราะ  รอยตระกูล   (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือการการจัด
การศึกษาเยาวชนนอกระบบสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมี
ขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  4  ขั้นตอน  คือ  1)  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน  2)  การพัฒนาคูมือ  3)  การ
ทดลองใชคูมือ  4)  การประเมินผลและแกไขปรับปรุงคูมือ  โดยไดทดลองใชคูมือกับสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล  ผลการวิจัยพบวา  มีความตองการพัฒนาคูมือเพื่อเปนเสริมสรางความ
เขมแข็งใหเยาวชนในชุมชน  คูมือประกอบดวย  วัตถุประสงค  คําแนะนําการใชคูมือ  เนื้อหา
เกี่ยวกับความรูพื้นฐาน  บทบาทหนาที่  การมีสวนรวม  และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ   
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ผลการประเมิน  พบวา  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีความรู  ความเขาใจ  การจัดการศึกษา
เยาวชนนอกระบบ  และมีความคิดเห็นวาคูมือมีความเหมาะสมทั้งดานรูปแบบ  และดานเนื้อหา 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 อรรถวรรฒ  นิยะโต  (2536 : บทคัดยอ)  ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความรับผิดชอบตอตนเอง  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียน
วิชาสังคมศึกษาโดยใชการสอนแบบบูรณาการกับการสอนตามคูมือครู  4  ขั้นตอน  คือ  1)  ขั้นนํา  
2)  ขั้นปฏิบัติการ  3)  ขั้นกิจกรรมสรุป  4)  ขั้นประเมินผล   พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ความ
รับผิดชอบตอตนเองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01  และความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01 
 พิษณุ  เดชใด  (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
ส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา   โดยการสอนแบบบูรณาการ
ที่ใชเทคนิคการพัฒนาแบบยั่งยืน  5  ขั้นตอน  คือ  ขั้นที่ 1  ขั้นปญหา  ขั้นที่  2  ขั้นตั้งสมมติฐาน  
ขั้นที่ 3  ทดลองทํา  ขั้นที่ 4  วิเคราะหดูผลของการทดลอง  ขั้นที่ 5  ขั้นสรุปผล  พบวา  กลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมมีเจตคติตอส่ิงแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยกลุม
ทดลองมีเจตคติตอส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมควบคุม 
 ภูพงศ  ภูอาภรณ  (2541  :  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การบูรณาการกิจกรรม
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย   ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  มีขั้นตอนดังนี้  คือ  1) การเตรียมการ  เปนขั้นที่รวบรวมขอมูลเบื้องตน
เกี่ยวกับผูเรียน  2)  การวางแผน  เปนการตกลงรวมกันรวมกันของครูและผูเรียนเพื่อวางแผนการ
เรียนรู    3)  ขั้นจัดทําแผน  เปนขั้นตอนที่ครูและผูเรียนรวมกันวิเคราะหระดับความยาก – งาย  ของ
เนื้อหาที่กําหนด  4)  ขั้นประเมินผล  เปนการประเมินความกาวหนาหรือผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
ผูเรียน  ผลการวิจัยพบวา   มีขอจํากัดในเรื่องเวลาในหองเรียนไมเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดทกัษะ
การเรียนรูตามหลักสูตรที่กําหนด  ครูไมมีความรูความสามารถในบางกระบวนวิชา  ตองอาศัยผูที่มี
ความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน  ศักยภาพของผูเรียนที่สามารถศึกษาดวยตนเองมีความจํากัดไมเทา
เทียมกันทุกคน   ส่ือตาง  ๆ  ที่ ผู เ รียนจะไปเรียนรู  นอกจากหองสมุดแลว   โทรทัศน  วิทยุ  
หนังสือพิมพ  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเรียนสามารถหาความรูเหลาไดไมเทาเทียมกัน  
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  อีกทั้งภูมิปญญาทองถ่ินที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาบางครั้งโอกาสไมเอื้ออํานวย 
 ชัยพฤกษ  เสรีรักษและจันทรา  ชูชาติ  (2543 : 1 – 23)  ไดเสนอขั้นตอนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่อง  โครงการเรียนรูแบบบูรณาการกับโรงเรียนนํารอง  4  ขั้นตอน  คือ  
1)  การศึกษาขอมูลเบื้องตน  เปนการศึกษาจากแหลงที่มาจากที่ตาง ๆ  คือ  ศึกษาทองถ่ิน  ศึกษา
ความสนใจของนักเรียน  และศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2)  กําหนดเรื่อง  หลังจากได
เร่ือง  (Theme)   3)  การสรางหนวยการเรียน  เปนภาพรวมของการวางแผนการจัดกิจกรรมอยาง
กวาง ๆ  ประกอบดวย  เร่ืองและเรื่องยอย  จุดประสงคการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การประเมินผล  4)  การสรางแผนการเรียนรูเปนการนําหนวยการเรียนที่สรางขั้นมาขยายใหเปน
รายละเอียดมากขึ้น  โดยเฉพาะในสวนของกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 ซีมัวร  (Seymour  1999 : abstract)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการวิจัยการพัฒนา  และความ
นาเชื่อถือของคูมือการนิเทศของอาจารยใหญในการประสมประสานการนําเทคโนโลยียุคขอมูล
ขาวสารมาใชในหองเรียน  โดยมีความคิดวาเทคโนโลยียุคขอมูลขาวสารทําใหธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทั่วโลกเปลี่ยนแปลง  การนําเทคโนโลยีทางขอมูลขาวสารมาใชในการปรับปรุงการ
สอนในหองเรียนจะทําใหเกิดรูปแบบของการปฏิสัมพันธใหม ๆ  ในสิ่งแวดลอมของการเรียนรู   
ซ่ึงจะมีการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน  แทนที่รูปแบบเดิม  การใชกลยุทธการนิเทศ
แบบเดิมลมเหลวเพราะขาดการสื่อสารที่ทันสมัย  จากการวิจัยในเรื่องนี้ทําใหมีการผลิตคูมือ  เพื่อ
ชวยในการนิเทศของครูใหญกับครูในหองเรียน  โดยใชความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีขอมูล
ขาวสารสมัยใหมเขามาใช  โดยคูมือจะมีการอธิบายการใชขอมูลพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  การเรียนรู  
การนิเทศที่ใชขอมูลทางเทคโนโลยี  ซ่ึงคูมือที่สรางขึ้นนี้นับไดวาเปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอ
ผูบริหารในการทําการนิเทศภายในหองเรียน 
 โมลิกา  -  มินสัน  (Mollica – Minson  2000 : abstract)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การศึกษา
พัฒนา  และการปฏิบัติตามคูมือสําหรับพอแมที่อยูในสถานการณหยาราง  โดยการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหความรู  และเทคนิคบางประการแกผูปกครองในการสังเกตปฏิกิริยา  การ
แสดงออกของลูกที่มีผลกระทบมาจากการหยารางของพอแม  โดยในคูมือจะชวยใหพอแม  
ผูปกครองไดเรียนรูและทําความเขาใจถึงระดับของการพัฒนาการในดานความคิด  สังคม  และ
อารมณของเด็กตั้งแตอายุ  12  ขวบลงไป  โดยอางถึงแนวคิดทฤษฏีของอีริค  อีริคสัน  (Erik  
Erikson)  และยีน  เพียเจ  (Jean  Piaget)  แหลงขอมูลของคูมือนี้ไดนําเอาผลการวิจัยตาง ๆ  จาก
หลาย ๆ  แหลง  รวมทั้งบทความจากนิตยสารตาง ๆ  มารวมกันแลวสรุปเปนขอมูลเพื่อใหเขาใจได 
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งาย  ผลจากการทดลองใชคูมือน้ําทําใหพอแม  ผูปกครองไดเขาใจวาถึงแมจะมีการหยารางเกิดขึ้น  
แตหนาที่ของความเปนพอแมมิไดส้ินสุดลง  นอกจากนี้ยังทําใหพอแม  ไดเห็นวาการหยาราง
กอใหเกิดผลเสียอยางไรตอสถาบันครอบครัว 
 ฮูล  (Houle  1961 : 15 – 16)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนของผูใหญใน
สหรัฐอเมริกา  พบวา  ผูใหญมาเขาเรียนดวยแรงจูงใจที่ตางกัน  คือ  มาเรียนอยางมีเปาหมาย  (Goal  
Oriented)  หมายถึง  มาเรียนเพราะตองการเพิ่มพูนความรูแลทักษะดานวิชาชีพ  มาเรียนเพื่อตองการ
เขารวมกิจกรรม  (Activity  Oriented)  หมายถึง  มาเรียนเพราะชอบบรรยากาศของการศึกษา  ชอบ
เขาสังคม  ตองการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  หรือตองการมีเพื่อนขจัดความเหงา  และมาเรียนเพราะ
ตอง การที่จะรูหรือเพื่อหาความรู  (Learning  Oriented)  หมายถึง  มาเรียนเพราะมีใจรักเรียน  
ตองการใชความสามารถในการเรียนที่มีอยูใหมากที่สุด  โดยมิไดหวังที่จะนําความรูไปใชกับ
ชีวิตประจําวันแตอยางใด   
 โบเชียร  (Boshier  1971 : 3 – 19)  ไดศึกษาแรงจูงใจในการเขาเรียนตอของผูใหญใน
ประเทศแคนาดา  นิวซีแลนด  และสหรัฐอเมริกา  โดยไดสรางเครื่องมือ  หรือแบบวัดการเขาเรียน
ของผูใหญในประเทศดังกลาว  พบวา  ผูใหญเขาเรียนดวยแรงจูงใจที่ตางกัน  และตัวแปรดานอายุ  
เพศ  ระดับการศึกษา  และอาชีพ  มีสวนเกี่ยวของกับแรงจูงใจเหลานี้ดวย  คือ  ผูที่มีอายุนอย  มี
แรงจูงใจดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูง  เพศชายมีแรงจูงใจดานการทําตามความคาดหวังของ
ผูอ่ืน  และแรงจูงใจดานการประกอบอาชีพสูง  ผูที่มีการศึกษาในระดับต่ํามีแรงจูงใจดานการ
ประกอบอาชีพชีพสูง  และพบวา  ผูมีอายุนอยมีแรงจูงใจดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืนสูง  
สวนผูที่มีอายุมากมีแรงจูงใจดานการเรียนเพื่อรูสูง 
 มอรสเตน  และสมารท  (Morstain  and  Smart  1974 : 83 – 89)  ศึกษาแรงจูงใจที่ทําให
ผูใหญในสหรัฐอเมริกาเขาเรียนในสถานศึกษา  พบวา  ผลการศึกษาของเขาสอดคลองกับโบเชียร
คือ  ผูมีอายุนอยมีแรงจูงใจในการเขาเรียนดานการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนสูง  สวนเพศชายมี
แรงจูงใจในการเขาเรียน  ดานการทําตามความคาดหวังของผูอ่ืนสูง  และเพศหญิงมาเรียนเพราะ
ตองการมีความรู 
 แมคโครนี  (Macronie,  อางถึงใน  Snow  &  Brinton, 1997)  ไดทดลองการสอนแบบ
บูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา  Required  Career  Exploratry  ณ  วิทยาลัย  San  Gabriel  และ
พบวา  นักศึกษาสามารถเรียนรูวิธีการเก็บขอมูลและใชทักษะการเขียนในการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
อาชีพที่นักศึกษาสนใจ  แสดงใหเห็นวานักศึกษาไดพัฒนาทักษะการเรียนควบคูกับทักษะการใช  
ภาษาอังกฤษ  อีแวน Evans,  อางถึงใน  สโนวและบรินตัน  (Snow   &  Brinton,1997)  ไดใชการ
สอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาประวัติศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนที่อยูใน 
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โครงการ  Emergency  Immigrant  Educational  Assistance  โดยเนนเทคนิคการสอนโดยการสาธิต
การใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  (Firsthand  Experience)  ผลปรากฏวา  ผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 
 พีโทรเชี่ยน  (Petrossian  1999)  รายงานถึงผลของการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษ
และเนื้อหาวิชาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกผูเรียน  เกรด 4  5  และ  6  ที่เปนชาวอาเมเนียน  
สเปนและเกาหลี  ณ  Glendate  Unified  School  District  ปรากฏวาผูเรียนมีพัฒนาการเรียนรู 
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาอยางเห็นไดชัด  รวมทั้งมีพัฒนาการในการใชทักษะทางสังคม
ไดเปนอยางดี 
 รีแมนและกอนซาเลส  (Rreeman  & Gonzalez  1987)  ไดทดลองการสอนแบบบูรณา
การภาษาอังกฤษและ เนื้อหา วิชาชีววิทยา   และประวัติศาสตรประเทศอเมริกา  ที่โรงเรียน  
(Sunnyside  ใน  Tueson)  โดยผูสอนไดพยายามใชเทคนิคการสอนตาง ๆ  เพื่อใหผูเรียนเขาใจ
ขอมูลที่ไดรับ  เชน  การทํางานคูหรือการทํางานกลุม  การสอนเทคนิคการเขียน  กาสอนกลวิธีการ
อานและการใชทัศน ส่ือ เปนตน  จากการทดสอบความสามารถในการอานและเขียนภาษาอังกฤษ
ของผูเรียนหลังจากเรียน  โดยการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนเนื้อหาวิชา  ปรากฏวา  ผูเรียน
สามารถทําคะแนนไดคอนขางสูง  นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมากขึ้น 
 เพล  (Phelps 1979 :  179-A)  ไดทําการศึกษาผลการบูรณาการกิจกรรมการเชื่อม
ประโยคและวิธีสงเสริมการอาน  ในการอานและเขียนของนักเรียนระดับ  8  ผลปรากฏวา  
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในการอานและเขียนของนักเรียนระดับ  8  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 เทเรส  และเมสัน  (Terrence  C.Mason  1996)  ไดศึกษาความลมเหลวของหลักสูตร
บูรณาการวามีอุปสรรคตาง ๆ  ทําใหการสอนแบบบูรณาการไมประสบความสําเร็จมีดังนี้  คือ  
การบูรณาการไมสามารถเจาะลึกและทําใหผูเรียนเขาใจบางสิ่งบางอยางไดชัดเจน  ไมสามารถทําให
เกิดการผสมผสานที่แทจริงได  อีกทั้งในการจัดกลุมอายุที่ไมเทากัน  และบางกลุมอาจจะมีความรู
มากกวา  ตารางสอนที่ยืดหยุน  การเพิ่มเวลาสอน  หรือขยายหลักสูตร  เปนตน  
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  กลาวไดวา  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนนวัตกรรมที่สามารถจัดการเรียนรูเพื่อสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  ไดเรียนรูแบบองครวม  ไดเรียนรูจากการคิด
และการปฏิบัติจริง  ไดเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น  และไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเอง  ซ่ึง
สอดคลองกับ  อรทัย  มูลคําและคณะ  (2543 : 8)  กลาววา  การจัดการเรียนรูกับรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและมีโอกาส 
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ไดลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนของกิจกรรมจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การเรียนรูที่ดีจะนําไปสู
การพัฒนาชีวิตที่ดีของผูคนในสังคม  ซ่ึงจะเปนฐานของการพัฒนาสังคมที่สันติ  ครูจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนและเปนผูวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู  เอื้ออํานวย
ความสะดวก  และเปนที่ปรึกษาดานการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหผูเรียนเปน
คนดี  คนเกง  รูจักเลือกที่จะเรียนรูตามที่ตนเองชอบและถนัด  ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  มาตรา 22  ระบุวา  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มุงสรางบรรยากาศที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต  โดยใช
ส่ือที่หลากหลายในลักษณะองครวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู    ดังนั้น  การเปลี่ยน
กระบวนทัศนใหมในการจัดการเรียนรูของครูจะตองอาศัยปจจัยตาง ๆ  มาเชื่อมโยงใหเกิดเปนองค
ความรูที่จะทําใหกระบวนการเรียนรูเขาถึงแกนแทของความรูนั้น ๆ  ปจจัยที่สําคัญและเปน
ประโยชนเปนแนวทางใหครูไดศึกษาหาความรูไดตลอดเวลาก็คือ  คูมือ   
 การใชคูมือ  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาจะทําใหครูมีความรู  ความเขาใจ  ไดมากกวา
และดีกวา  เพราะเปนการทําความเขาใจดวยตัวเอง  คูมือจะเปนเครื่องมือในการตอบปญหา  เปน
แบบฝกหัดใหครูไดฝก  และแกปญหาไดทันทีที่ตองการ  คูมือจึงเปนปจจัยสําคัญที่ครูผูสอน  จะ
นําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองตลอดเวลาและทันที     ซ่ึงสอดคลองกับ  
แนวคิดของ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และมาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 14 – 15)  ที่กลาวไววา  คูมือเปน
แหลงความรูของผูศึกษา  และที่สําคัญจะเปนตัวชวยใหมีความเขาใจมากขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง  ในการพัฒนาคูมือไดดําเนินการดังนี้  1)  ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  2)  การพัฒนาคูมือ
และหาประสิทธิภาพของคูมือ  3)  การทดลองใชคูมือและ  4)  การประเมินและแกไขปรับปรุงคูมือ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  
Development  :  R&D)  ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  วิจัย    (Research)   ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ขั้นตอนที่  2  พัฒนา  (Development)  การพัฒนาคูมือ 
 ขั้นตอนที่  3  วิจัย  (Research)  การทดลองใชคูมือ 
 ขัน้ตอนที่  4  พัฒนา  (Development)  การประเมินผล  และปรับปรุงคูมือ 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน  ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่  1   ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 วัตถุประสงค   เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอ
การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจาก  
ศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  ผูรับผิดชอบดานหลักสูตร  และศึกษาความรูความเขาใจและ
ความตองการการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ของครูการศึกษานอกโรงเรียน  และสัมภาษณผูเกี่ยวของและผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาคูมือ 
 วิธีดําเนินการ  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เพื่อ เปนแนวทางในการพัฒนาคูมือ   ไดแก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน  แนวการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ    
 2.  ศึกษาความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของและผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการสรางคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ไดแก  ศึกษานิเทศกการศึกษา 
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นอกโรงเรียน  และผูรับผิดชอบดานหลักสูตร  ดวยวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structure  
Interview) 
 3.  ศึกษาความตองการคูมือการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ 
เรียนรูแบบบูรณาการจากครูการศึกษานอกโรงเรียน  โดยการสัมภาษณและสอบถาม 
 เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล  เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชวีิตดวยการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ  ดวยการ
สัมภาษณ   การสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. เก็บรวบรวมขอมูล  ความรู  ความเขาใจ  ความคิดเห็นและความตองการของครู
การศึกษานอกโรงเรียน  โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  ดวยวิธีการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง  กับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 2.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง    ของผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยสัมภาษณความคิดเห็นของ  ศึกษานิเทศกการศึกษา
นอกโรงเรียน   2  คน  และผูรับผิดชอบดานหลักสูตร  2  คน  รวม  4  คน  ดังมีรายละเอียดประเด็น
การสัมภาษณ 
           ตอนที่ 1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ
สัมภาษณในเรื่องเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   ประสบการณการทํางาน 
           ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความรูความเขาใจ   ความคิดเห็นและความ
ตองการเกี่ยวกับคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
           ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ 
 1.  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 2. สรางแบบสัมภาษณตามขอมูลที่ไดจากขอที่ 1  โดยกําหนดเปนประเด็นในการ
สัมภาษณ  จากนั้นนําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบและให
คําแนะนํา  แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 3.  นําเครื่องมือไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จํานวน  3  ทาน  และผูเชี่ยวชาญ   
จํานวน  3  ทาน   เพื่อใหขอเสนอแนะในดานเนื้อหา  และดานภาษา  เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง 
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เนื้อหา  (Content  validity)  แลวนํามาปรับปรุงแกไข  เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  
Item  Objective  Congruence : IOC)  โดยใชเกณฑการกําหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังตอไปนี้  
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 177)   
                                 +1                       แนใจวาขอความสอดคลอง 
                                 0                        ไมแนใจวาขอความสอดคลอง 
                                 -1                       แนใจวาขอความไมสอดคลอง 
 จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญในแตละขอไปหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และคาดัชนีความสอดคลองตามสูตรดังนี้ 
 สูตร                     IOC   =   ∑R 
                                             N  
  IOC     แทน        ดัชนีความสอดคลองของประเด็นคําถามในดานตางๆ 
  ∑R     แทน       ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N         แทน       จํานวนผูเชีย่วชาญ 
 นําคาดัชนีความสอดคลองที่ไดนํามาเทียบเกณฑ  ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณาความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  คือ  คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่คํานวณไดมีคามากกวาหรือเทากับ  
0.50  แสดงวาแบบสัมภาษณมีความเหมาะสม  ถาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ที่คํานวณไดมีคา
นอยกวา  0.50  แสดงวาตองมีการปรับปรุงแกไข  ซ่ึงแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่สรางขึ้นมีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง  0.67 – 1.00  แลวจึงนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใช
ในการสัมภาษณที่ไมเปนภาษาราชการ  คําถามที่ไมชัดเจนมีความหมายเหมือนกัน 
 4.  นําแบบสัมภาษณไปเก็บขอมูลกับศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  และ
ผูรับผิดชอบดานหลักสูตร  โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ  ดังนี้ 
           4.1  ขั้นเตรียมการสัมภาษณ 
                   4.1.1  ประสานงานเพื่อขอนัดหมาย  วัน  เวลา  และสถานที่สัมภาษณ 
                   4.1.2  เตรียมแบบสัมภาษณสงใหลวงหนากอนวันนัดหมาย 
                   4.1.3  เตรียมอุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ    ในการบันทึกการสัมภาษณให
พรอม 
                   4.1.4  ผูวิจัยซักซอมการสัมภาษณ  รวมทั้งวิธีการบันทึกขอมูล 
           4.2  ขั้นดําเนินการสัมภาษณ 
                   4.2.1  ผูวิจัยแนะนําตนเองและแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
                   4.2.2  ผูวิจัยสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณ 
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                   4.2.3  ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง 
 เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว  กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณและกลาว
อําลา 
 การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นในการพัฒนา
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   วิเคราะหสถานภาพ
และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จากนั้นนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย  
และวิเคราะหความรูความเขาใจ  ความคิดเห็นและความตองการ  โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content  
Analysis)  นําเสนอแบบพรรณนาความ 
สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ดังตารางที่  3 
 
ตารางที่   3    สรุปวิธีดําเนินการวิจัยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ / การ

วิเคราะหขอมูล 
1.  ศึกษาเอกสาร 
งานวิจยั  เกีย่วกับ
การพัฒนาคูมอื
การจัดกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

ศึกษาเอกสาร 
งานวิจยัที่
เกี่ยวของ 

-พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542   
-หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันา
คณุภาพชวีิต 

วิเคราะหขอมูลโดย 
การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)  
นําเสนอแบบ
พรรณนาความ 
 

2.  ศึกษาความ
คิดเห็น  การ
พัฒนาคูมือการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรู 

 
สัมภาษณ 

 

-ผูเชี่ยวชาญ  3  คน 
- ศึกษานิเทศก  2  คน 
 

แบบสัมภาษณ  
วิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)   
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ตารางที่ 3   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  (ตอ)   
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ / การ

วิเคราะหขอมูล 
แบบบูรณาการ
ของบุคลากรที่
เกี่ยวของและ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
 

สัมภาษณ 
 

- ผูรับผิดชอบดานหลักสูตรการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  
จํานวน  2   คน   
 

แบบสัมภาษณ  
วิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)   

3. ศึกษาความ
ตองการคูมือ การ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  
ของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน  

สัมภาษณ 
สอบถาม 

 

- ครูการศึกษานอกโรงเรียน  
จํานวน  26 

วิเคราะหขอมูล โดย
การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content  Analysis)  
นําเสนอแบบ
พรรณนาความ   

 
ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาคูมือ 
 วัตถุประสงค   เพื่อดําเนินการสรางคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 วิธีดําเนินการ   การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  ดําเนินการโดยสรางคูมือใหสอดคลองกับขอมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการสังเคราะหจาก
ขั้นตอนที่ 1  ในการพัฒนาคูมือประกอบดวย  3  ขั้นตอนดังนี้  1)  การสรางโครงรางคูมือฉบับราง  
2)  การตรวจสอบโครงรางคูมือ  และ  3)  การปรับปรุงแกไข  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  การสรางคูมือฉบับราง   โดยการนําขอมูลพื้นฐานและความตองการ  ที่สังเคราะห
จากการศึกษา  และการสัมภาษณ   ตามขั้นตอนที่ 1  ตลอดจนนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  
ตํารา  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
มาพัฒนาโครงรางคูมือ  ซ่ึงประกอบดวย 
           ตอนท่ี 1  คําแนะนําการศึกษาคูมือ  วัตถุประสงคของคูมือ   ขอบขายเนื้อหา
           ตอนที่ 2  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
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บูรณาการ  ประกอบดวย  3  ดานคือ  1)  ดานความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   2)  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ประกอบดวย  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แนว
ทางการจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และ  3)  การมีสวน
รวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2.  ตรวจสอบคูมือฉบับรางจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  3  คน  และผูเชี่ยวชาญ  3  
คน  คือ  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคูมือ  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  ผูเชี่ยวชาญดานภาษา  โดย
ดําเนินการดังนี้ 
           2.1  นําคูมือฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพื่อขอคําแนะนําใน
สวนที่บกพรองเกี่ยวกับสํานวนภาษา  และความเหมาะสมของกิจกรรมที่นํามาใช  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข 
           2.2  นําคูมอืที่ไดรับการแกไขแลวมาประเมินคูมือฉบับราง   โดยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  จํานวน  3  คน  ผูเชี่ยวชาญ  3  คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อหาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence : 
IOC)   เกณฑการประเมิน  อยูในระดับเทากับหรือมากกวา  0.50  ขึ้นไป  ถือวามีความเหมาะสม 
 3.  นําคูมือที่ไดรับการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญไป
ปรับปรุงแกไข  กอนนําไปหาประสิทธิภาพดังนี้ 
           3.1   วิธีการทดลองแบบรายบุคคล  (Individual  Tryout,  1 : 1)   นําคูมือไปใหครู
การศึกษานอกโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจาก   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธ
มณฑล  จํานวน  3  คน  และหาประสิทธิภาพ  (E1 / E2)  ดําเนินการปรับปรุงแกไข  โดยกําหนด
เกณฑประสิทธิภาพ  60 / 60  
           3.2   วิธีการทดลองเปนกลุมยอย  (Small  –  Group  Tryout)  นําคูมือไปใหครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม  จํานวน  5  คน   ทดลองใชและหาประสิทธิภาพของคูมือ  
(E1 / E2)  ดําเนินการปรับปรุงแกไข  โดยกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ  70 / 70 
           3.3  ปรับปรุงคูมือฉบับราง   โดยนําผลการประเมินคูมือฉบับราง 
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธที่ปรึกษาวิทยานพินธและผูเชี่ยวชาญ  นําผลการหาประสิทธิภาพ
มาเปนขอมูลในการปรับปรุงคูมือฉบับราง  เพื่อนําไปทดลองใชจริง 
 การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลความเหมาะสมของเนื้อหา  และความสอดคลอง 
ของสวนประกอบของคูมอืฉบับราง  โดยนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมา 
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คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ถาคะแนน  0.50  ขึ้นไปแสดงวา  คูมือมีความเหมาะสม  
นําไปใชได  ถาคะแนนต่ํากวา  0.50  แสดงวา  คูมือยังไมเหมาะสม  ตองนําไปปรับปรุงแกไข  และ
หาประสิทธิภาพ  E1 / E2  โดยใชเกณฑ  80/80  โดยใชสูตรดังนี้ 
                             E1     =       {(ΣX) / N / A}  x  100  
 เมื่อ             E1        =         ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                   ΣX   =         คะแนนรวมของความรูกอนใชคูมือ 
                   A       =          คะแนนเต็มของความรูกอนใชคูมือ 
                   N       =          จํานวนกลุมตัวอยาง 
 และ                    E2       =       {(ΣF) / N / B}  x 100 
 เมื่อ             E2      =         ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
                   ΣF     =         คะแนนรวมของความรูหลังใชคูมือ 
                   B         =         คะแนนเต็มของความรูหลังใชคูมือ 
                   N         =        จํานวนกลุมตัวอยาง 
 การหาคาประสิทธิภาพของคูมือ  หาไดจากนําคะแนนกอนศึกษาคูมือ  และคะแนนหลัง
ศึกษาคูมือ  คํานวณดวยการหาคา  E1 / E2  เพื่อเปรียบเทียบเกณฑที่ตั้งไว  แลวนําผลที่ไดจากการหา
คาประสิทธิภาพมาปรับปรุงแกไข  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองใหสมบูรณที่สุด
กอนนําไปทดลองใชจริง 
 สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาคูมือ  ดังตารางที่  4    
 
ตารางที่   4   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาคูมือ 
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ / การ

วิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อพัฒนาคูมือ
ฉบับราง 

 

ศึกษาขอมูลที่ได
ในขั้นตอนที่ 1 มา
สรางคูมือ 

ขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 
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ตารางที่   4   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาคูมือ  (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ / การ

วิเคราะหขอมูล 
2. เพื่อตรวจสอบ
คูมือฉบับราง 
 
 
 
 
 

ประเมินคูมือ
ฉบับราง   

- อาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ  3  
คน 
- ผูเชี่ยวชาญ  3  คน 
 
 
 

-แบบประเมนิคูมือ
ฉบับราง  วิเคราะห
ขอมูลโดยการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  
และหาคาดัชนคีวาม
สอดคลอง IOC/
วิเคราะหเนื้อหาและ
ประสิทธิภาพ 
(E1 / E2) 

3. เพื่อการ
ปรับปรุงคูมือ
ฉบับราง 

ปรับปรุงแกไข
คูมือ 
ฉบับราง 

แกไข  ปรับปรุงคูมือ คูมือฉบับราง
วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis)  
นําเสนอแบบ
พรรณนาความ 

4.เพื่อหา
ประสิทธิภาพของ
คูมือ 

หาประสิทธิภาพ
ของคูมือฉบับราง
ดวยวิธี E1 / E2 
แบบรายบุคคล 
(Individual  
Tryout)  
 หาประสิทธิภาพ
ของคูมอืฉบับราง
ดวยวิธี E1 / E2

ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
พุทธมณฑล  3  คน 
 

คูมือฉบับราง
วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหหาคา
รอยละ (%)  คาเฉลี่ย  
X  ของคา E1 / E2
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ตารางที่ 4   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 2  การพัฒนาคูมือ  (ตอ) 
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ / การ

วิเคราะหขอมูล 
 แบบกลุมยอย 

(Small – Group 
Tryout 

ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
ดอนตูม  5  คน 

 

5.เพื่อแกไขและ
ปรับปรุงคูมือ
ฉบับรางกอน
นําไปทดลองใช
กับกลุมตัวอยาง 

แกไขและ
ปรับปรุงคูมือ
ฉบับราง 

คูมือฉบับราง วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis 

 
ขั้นตอนที่  3  การทดลองใชคูมือ   
 วัตถุประสงค   เพื่อทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 ประชากร  ไดแก  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  จํานวน  25  คน   ครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  จํานวน  11  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอน
ตูม   จํานวน  8  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  จํานวน  9  คน  ครูการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอบางเลน จํานวน 10  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล จํานวน 8  คน  
และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน    จํานวน  20  คน  รวม  91    คน 

กลุมตัวอยาง  เปนการเลือกแบบเจาะจง  (purposive  sampling)  เนื่องจากผูวิจัยเห็นวา  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนที่เลือกเปนกลุมตัวอยางมีความสนใจ  ใหความรวมมือดี  ตองการไดรับ
ความรูเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สะดวกในการ
ติดตอประสานการดําเนินการวิจัย  และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษา  ไดแก  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  จํานวน  15  คน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน  จํานวน  5  คน  และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  จํานวน  6  คน  รวม  
26  คน 
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แบบแผนการทดลองการใชคูมือ 
 การนําคูมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางใชแบบแผนการวิจัยข้ันพื้นฐาน   (Pre  
Experimental  Design) แบบ One  Group  Pretest  Posttest  Design (พวงรัตน ทวีรัตน  2540 : 60)   
 
แบบแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design 

T1 X T2

 
เมื่อ  T1   หมายถึง  ประเมินความรู  ความเขาใจกอนใชคูมือ  (Pretest) 
        X   หมายถึง   การศึกษาจากคูมือ  (Treatment) 
        T2   หมายถึง   ประเมินความรูความเขาใจหลังการใชคูมือ  (Posttest) 
 

 เครื่องมือท่ีใช  เปนแบบประเมินความรู  ความเขาใจ   ประเมินกอนและหลังใชคูมือ  
จํานวน  1  ฉบับ  เปนคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน  30  ขอ  ครอบคลุมความรูความเขาใจ  ดาน
ความรูพื้นฐาน  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการนําไปใช 
 วิธีดําเนินการ  การทดลองใชคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ทดลองใชกับครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอเมืองนครปฐม  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  และครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอนครชัยศรี  ตามกระบวนการที่กําหนดและพิจารณาผลที่เกิดจากกระบวนการทดลองใชคูมือ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึง  ผูบริหารสถานศึกษา 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
กําแพงแสน     ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี      เพื่อขอความอนุเคราะหใน 
การทดลองใชคูมือที่ไดพัฒนาขึ้น  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษา
ดวยตนเอง 
 2.  นําคูมือที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  (Field  Tryout)   ไดแก  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  จํานวน  26  คน   
           2.1  ช้ีแจงวัตถุประสงคและแนะนําการศึกษาคูมือใหกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย
การแนะนําการใชคูมือ  การอภิปราย  และการตอบขอซักถาม  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการดวยตนเอง 
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           2.2  ประเมินความรู  ความเขาใจ   เร่ือง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกอนศึกษาคูมือ  (Pretest)  ดวยแบบประเมินความรู  ดวยตนเอง  
เปนคําถามแบบเลือกตอบ 
           2.3 ใหกลุมตัวอยางนําคูมอืไปศึกษาดวยตนเอง  ประมาณ  4  สัปดาห   
            2.4   ประเมินความรู   เร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการของกลุมตัวอยาง  (Posttest)  ดวยแบบประเมินความรู  ความเขาใจดวยตนเอง  
เปนคําถามแบบเลือกตอบ 
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  แบบประเมินตนเอง  เร่ือง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  เปนคําถามแบบ  เลือกตอบ  จํานวน  30  ขอ  ครอบคลุมความรู  ความเขาใจ  ดาน
ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และดานการมีสวนรวมในการเขา
คายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
           1.1  การสรางแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู  เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
                   1.1.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบประเมินตนเอง 
                   1.1.2  กําหนดประเมินการสรางแบบประเมินใหครอบคลุมความรู  ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
                   1.1.3  ดําเนินการสรางแบบประเมินตนเองตามประเด็นที่กําหนด 
                   1.1.4  นําแบบประเมินตนเอง   เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
จํานวน  3  คน  และผูเชี่ยวชาญ  3  คน  เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะนําไปปรับปรุงแกไข 
                   1.1.5  นําแบบประเมินตนเองไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหแบบประเมินความรู  และการนําไปใช  วิเคราะห
ขอมูลจากแบบประเมินผลหลังการใชคูมือดวยคาเฉลี่ย   (X)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
และวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  ดังตารางที่  5  หนา  120 
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ตารางที่ 5   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 3  การทดลองใชคูมือ 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อทดลองใช
คูมือ 

-ประเมินความรู กอน
ศึกษาคูมือ (pretest) 
 
 
 
 
 
 
-การทดลองใชคูมือการ
จัดกิจกรรมพฒันา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณา
การแบบ กลุมใหญ 
(field  Tryout)   

-ครูการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอเมือง
นครปฐม 15  คน   ครู
การศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอกําแพงแสน 5 คน
ครูการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอนครชัย
ศรี  6  คน  รวม  26  คน 
 
-เกณฑประสิทธิภาพ
คูมือ  80 / 80 

-แบบประเมนิความรู
ความเขาใจดวยตนเอง
กอนและหลังการใช
คูมือ  X,  S.D. 
 
 
 
 
 
วิเคราะหเชิงเนื้อหา  
(content  analysis)  
นําเสนอแบบพรรณนา
ความและหาคา E1 / E2

 
ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลและแกไขปรับปรุงคูมือ 
 วตัถุประสงค  เพื่อประเมินผลการใชคูมือและปรับปรุงแกไขคูมือ  ในดานตางๆ  ดังนี้ 
 1.  ประเมินความรู  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  จากแบบประเมินตนเองกอนและหลังการใชคูมือ   
 2.  ประเมินความคิดเห็นที่มีตอคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ   
 3.  ประเมินความสามารถการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ    
 วิธีการดําเนินการ 
 1.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือ 
 2.  สรางเครื่องมือ  2  ประเภท  คือ   
           2.1  แบบประเมินตนเองในดานความรู    เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
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           2.2  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคูมือ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 3.  นําเครื่องมือทุกประเภทเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จํานวน  3  คน  และ
ผูเช่ียวชาญจํานวน  3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ดวยวิธีการ  
IOC  เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  แบบประเมินความรู  ดวยตนเอง  เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เปนคําถามแบบเลือกตอบ  30  ขอ  ครอบคลุมความรู  ความเขาใจ
และการนําไปใช  โดยมีเนื้อหาดังนี้  ดานความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  2)  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  3)  ดานการมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   
 การสรางแบบประเมินความรู   ดําเนินการดังนี้ 
           1.1  ใชแบบประเมินความรู   
           1.2 นําแบบประเมินความรู   เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพื่อ 
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 
           1.3  นําแบบประเมินความรู  เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  (Content  Validity)  ดวยวิธีการ  IOC  อีกครั้งเพื่อแกไขและปรับปรุงใหถูกตอง 
           1.4 นําแบบประเมินความรู   ไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่มีคุณลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง    ไดแก    ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน จํานวน  3  คน  
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis) 
           1.5 วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย    (X)   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
เปรียบเทียบโดยการทดสอบ  (t – test)   แบบ  dependent 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี้ 
           2.1  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือ 
           2.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็น  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคูมือจากบุคคลที่
เกี่ยวของ ไดแก  ศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  ผูรับผิดชอบดานหลักสูตร  โดยสอบถาม
เกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหา  การนําไปใช   แบบสอบถามความคิดเห็นเปนลักษณะการจัดลําดับ 
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คุณภาพ  3  ระดับ  ผูวิจัยไดกําหนดแบบประมาณคาระดับคุณภาพดังนี้ 
                             ระดับ  3       หมายถึง          เห็นดวยมาก 
                             ระดับ  2       หมายถึง          เห็นดวยปานกลาง 
                             ระดับ  1       หมายถึง          เห็นดวยนอย 
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยน้ําหนักความคิดเห็นใชเกณฑ  ดังนี้ 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    2.50 - 3.00    ระดับความคิดเห็นดวยมาก 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    1.50 – 2.49   ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    1.00 – 1.49   ระดับความคิดเห็นดวยนอย 
           2.3  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและแกไขปรับปรุง 
           2.4  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา  (Content  Analysis)  คาเฉลี่ย     
(X)   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)        
 3.  แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน   
           3.1  แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการ  ดําเนินการดังนี้ 
                     3.1.1  ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือ 
                     3.2.2   สรางแบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการ  โดยกําหนด
เปนประเด็นการประเมิน  3  ดาน  คือ  ความถูกตองของโครงการ  จํานวน  9  ขอ  ความเหมาะสม
ของเนื้อหาในโครงการ  จํานวน  4  ขอ  และแนวทางการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
จํานวน  3  ขอ  รวมจํานวน  16  ขอ  เปนแบบตรวจสอบรายการ  ในลักษณะประมาณคา  ซ่ึงผูวิจัย
กําหนดเปนแบบประมาณคา  3  ระดับ  คือ        
                           ระดับ  3       หมายถึง            ระดับความสามารถสูง 
                           ระดับ  2       หมายถึง            ระดับความสามารถปานกลาง 
                           ระดับ  1       หมายถึง            ระดับความสามารถต่ํา 
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยน้ําหนักความคิดเห็นใชเกณฑ  ดังนี้ 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต    2.50 - 3.00         ระดับความสามารถสูง 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต    1.50 – 2.49         ระดับความสามารถปานกลาง 
                          คาเฉลี่ยตั้งแต    1.00 – 1.49         ระดับความสามารถต่ํา 
                     3.3.3  นําแบบประเมินเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ   
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จํานวน  3  คน และผูเช่ียวชาญ  จํานวน  3  คน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Validity)  
เพื่อแกไขปรับปรุง 
                     3.3.4  ผูประเมินไดแก  ศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  2  
คน  และผูวิจัย  รวม  3  คน  

                     3.3.5  วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติรอยละ  คาเฉลี่ย  (X)    สวนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  และวิธีวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)   
           3.2  แบบประเมินความสามารถของครูตามกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
                     3.2.1    ศึกษาเอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคูมือ 
                     3.2.2   สรางแบบสังเกตกระบวนการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียนในดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ไดแก  การกําหนดกลุมเปาหมาย  การวางแผน  
โครงการ  แหลงเรียนรู  ดานกระบวนการ  ไดแก  ความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหา  และ
ความตองการ  การมีสวนรวม  ส่ือ   การนิเทศติดตามผล  การประเมินผลและรายงาน    ดานการ
นําไปใช   ไดแก  การไดรับการรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน  การใหบริการเปนที่พึงพอใจ   
เปนการสังเกตทางตรงแบบมีสวนรวม  ในลักษณะของการตรวจสอบรายการ   
                     3.2.3  นําแบบสังเกตเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และแกไขปรับปรุง 
                     3.2.4    นําแบบสังเกตไปใชกับกลุมตัวอยาง 
                     3.2.5  กลุมตัวอยางไดปฏิบัติตามที่ไดศึกษาจากคูมือ  และไมสามารถ
ปฏิบัติไดเพราะไมไดศึกษาจากคูมือ 
                     3.2.5    วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ  (%) 
 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  ดําเนินการดังนี ้
           4.1  ศึกษาเอกสาร  งานวิจยัที่เกีย่วของกบการพัฒนาคูมือ 
           4.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอคูมือจากครูการศึกษานอกโรงเรียน  
โดยสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหา  รูปแบบความรู  ความเขาใจ  การใชคูมือกอนและหลังเปนอยางไร  
และสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไดหรือไม  
แบบสอบถามความคิดเห็นเปนลักษณะการจัดลําดับคุณภาพ  3  ระดับ  ผูวิจัยไดกําหนดแบบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124 
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเปนลักษณะการจัดลําดับคุณภาพ  3  ระดับ  ผูวิจัยไดกําหนดแบบ
ประมาณคา  ระดับคุณภาพ  ดังนี้ 
                   ระดับ  3       หมายถึง          มีความเหมาะสมระดับดี 
                   ระดับ  2       หมายถึง          มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
                   ระดับ  1       หมายถึง          มีความเหมาะสมนอย 
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยน้ําหนักความคิดเห็นใชเกณฑ  ดังนี้ 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    2.50 – 3.00    ระดับความคิดเห็นเหมาะสมมาก 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    1.50 – 2.49    ระดับความคิดเห็นเหมาะสมปานกลาง 
                   คาเฉลี่ยตั้งแต    1.00 – 1.49    ระดับความคิดเห็นเหมาะสมนอย 
           4.3  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกตองและแกไขปรับปรุง 
           4.4  สอบถามความคิดเห็นจากครูการศึกษานอกโรงเรียนและบุคคลผูเกี่ยวของ 
           4.5  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  คาเฉลี่ย  (X) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   
 ขั้นตอนวิธีดําเนินการสรุปไดดังตารางที่  6  
 
ตารางที่ 6   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4  การประเมินผลและแกไขปรับปรุง 
วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ/การวิเคราะห 

ขอมูล 
เพื่อประเมิน
ความรู ความ
เขาใจเกีย่วกับการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

-ประเมินตนเอง  กอน
และหลังการใชคูมือ 

-ครูการศึกษานอก
โรงเรียน จํานวน  26  
คน 

แบบประเมินตนเอง
กอนและหลังการใช
คูมือ  คาเฉลี่ย   X  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D.  แบบ   t-test  
dependent  

เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นที่มีตอ 

 
สอบถามความคิดเห็น 

 

-ครูการศึกษานอก
โรงเรียน  26  คน 
-ศึกษานิเทศก  2  คน 

-แบบสอบถาม  หาคา
รอยละ  X,  S.D. 
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ตารางที่ 6   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยข้ันตอนที่ 4  การประเมินผลและแกไขปรับปรุง  (ตอ) 

วัตถุประสงค วิธีการ แหลงขอมูล เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล 

คูมือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

 -ผูรับผิดชอบดาน  
หลักสูตร  2  คน 

-แบบสอบถาม 
วิเคราะหเนื้อหา  
(Content  Analysis)  
นําเสนอแบบพรรณนา
ความ 

เพื่อประเมิน
ความสามารถการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

-ประเมิน
ความสามารถการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการดานตางๆ   

-ครูการศึกษานอก 
โรงเรียนจํานวน 26  คน 

-แบบสังเกต
ความสามารถ  หาคา
รอยละ,   X,  S.D. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   โดยมีรายละเอียดตาม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามาลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 2.  ผลการพัฒนาคูมือ 
 3.  ผลการทดลองใชคูมือ 
 4.  ผลการประเมินและปรับปรุงคูมือ 
 
ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แบงออกเปน  2  ตอน  คือ  1)  ผลการศึกษาเอกสาร    ไดแก  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียน  แนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน 
และงานวิจัยตางๆ   2)  ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของกับ
คูมือ  และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผล  ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสราง
ทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  และการสรางสัมพันธภาพที่ดี  เปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัคร
ใจของผูเรียน  ที่ผูเรียนชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ชวยกันแกปญหา  และเพื่อสงเสริมศักยภาพของ
ผูเรียนตามความถนัดความสนใจและความตองการของผูเรียน (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ   
2545 : 1 – 2) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดระบุถึงมาตรา 6  การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  มาตรา 22  
หลักการจัดการศึกษา   ผลการศึกษาพบวา  การจัดการศึกษาโดยยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 17)  
มาตรา 24  กระบวนการจัดการเรียนรู  ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา   กระบวนการจัดการเรียนรู
ควรมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและนําไป
ประยุกตใช   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม  คานิยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผูสอนจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและ
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรอบดาน  ประสานความรวมมือกับบิดามารดา  
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  2542 : 19) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการศึกษาพบวา  กําหนดใหมีสาระการเรียนรู  8  
กลุมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยาง
มีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเองตามความถนัด  และความสนใจ  การพัฒนาที่สําคัญ  คือ  
การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  ทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและ
สังคมใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพ  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของ
การทําประโยชนเพื่อสังคม  (กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545  : 1) 
 การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา   กระบวนการเรียนรู
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการจัดการเรียนรูสัมพันธกับสภาพปญหาวิถีชีวิต  สภาพแวดลอมและชุมชน
ทองถ่ินของผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนรูจักความตองการของตนเอง  สามารถจัดการศึกษาตามความ
ตองการและความถนัดของตนเอง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง  สามารถเรียนรูและ
เกิดความสํานึกที่จะพัฒนาตนเองได  เปนคนคิดเปน  สามารถปรับตัวเพื่อใหทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม   (กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  2543 : 44) 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ผลการศึกษาพบวา  เวลาที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ขึ้นอยูกับการสรางหนวยการเรียนและการวางแผนดําเนินการ 
ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน  โดยเวลาที่ใชไมสามารถกําหนดไดแนนอนตายตัว  ทั้งนี้ 
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ขึ้นอยูกับความสนใจ  ความตองการของผูเรียน  อยางไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมใชเวลาประมาณ  1  
สัปดาห  หรือ  1  เดือน   หรือ  1  ภาคเรียน  ซ่ึงสามารถยืดหยุนเวลาใหมากกวาหรือนอยกวาตาม
สมควร  สําหรับวิชาที่นํามาบูรณาการนั้น  ถาวิชาใดไมสามารถนํามาบูรณาการไดก็ไดรับการ
ยกเวนไมตองนํามาบูรณาการ  สวนวิชาใดที่สามารถนํามาบูรณาการไดใหนํามาบูรณาการตามความ
เหมาะสมอยางไดสัดสวนสมดุลกัน   และควรบูรณาการใหสอดคลองกับความเปนจริงใน
ชีวิตประจําวัน  สวนการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่นั้นควรประสานความรวมมือกับผูบริหาร
สถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  เพื่อเตรียมแหลงเรียนรูใหกับผูเรียน  ในการพาผูเรียนไปศึกษานอก
สถานที่  ควรวางแผนการเดินทางรวมกับผูเรียนรวมทั้งการเตรียมความพรอมในดานการเรียนรู  
ความประพฤติของผูเรียน  และควรคํานึงถึงความปลอดภัยควบคูไปดวยเสมอ  และบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอน  ควรจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางมีความสุข  โดยมีครู
เปนผูใหคําแนะนํา  นอกจากนั้นควรจัดบรรยากาศที่เราความสนใจและทาทายความสามารถของ
ผูเรียน 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา  การจัดการ
เรียนการสอนควรเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของผูเรียน  ซ่ึงในการ
จัดการเรียนการสอนนั้นมีหลายวิธี  เชน  การสอนแบบบูรณาการ  การเรียนรูโดยกรณีศึกษา  การ
สอนโดยใชกระบวนกลุม  การเรียนแบบรวมมือ  (กันทิมา  เอมประเสริฐ  2542 : 1)  และ
นอกจากนั้นครูจะตองออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหใกลเคียงกับสภาพจริงในวิถีชีวิตของผูเรียน
ในชุมชนและสังคม  มุงสรางบรรยากาศที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต  โดยใชส่ือที่หลากหลายใน
ลักษณะองครวมที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู  และความสนใจของผูเรียน  คํานึงถึง
การใชสมองทุกสวน  (Whole  brain  approach)  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมเสนอกิจกรรมและลงมือ
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน  (วิชัย  วงษใหญ  2543 : 3) 
 งานวิจัยตางๆ  จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  คือ  ผลงานการวิจัยของ  อุไรวรรณ  มีเพียร  (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาชุดการสอนแบบบูรณาการสําหรับเด็กปฐมวัยในชนบท   วาสนา  แสงคํา  (2542 : 
บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทัศนคติตอบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยของนักเรียน   ช้ันประถมศึกษาปที่   6   ที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ    อมรรัตน   
สูนยกลาง  (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
พรรณี  ดุจดา  (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ไพเราะ  รอยตระกูล  (2546 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาคูมือการจัดการศึกษาเยาวชนนอก 
ระบบ  ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา  ครูและผูที่เกี่ยวมีความพอใจในระดับมากถึงมากสุดตอการ 
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จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 ผลการศึกษาเอกสารดังกลาวขางตนสรุปไดวา  มีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูควรจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ทั้งนี้เพราะเปนการจัดกิจกรรมที่
ลวนคาดหวังใหผูเรียนและเยาวชนเปนคนดี  มีความสามารในการคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  
รูจักคิดอยางเปนระบบ  รูบทบาทหนาที่ของตนเอง  มีความรู  มีสติปญญา  มีเหตุผล  มีคุณธรรมและ
วัฒนธรรม  มีพลานามัยที่สมบูรณ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได  รวมทั้งสามารถ
แสดงความคิดเห็นของตนเองไดดวยจิตสํานึกตอสังคม  สวนรวม  มีสวนรวมในกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม  เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ  การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจึงเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับ
ความสนใจและสภาพจริงของผูเรียนและผูเรียนสามารนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
ประการสําคัญเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 2.  การศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน  และผูที่เกี่ยวของกับการใช
คูมือและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 จากการศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของกับการใช
คูมือและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ   ดังปรากฏในตารางที่   7 
 
ตารางที่  7   จํานวนและรอยละของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ  
                      เรียนรูแบบบูรณาการ   
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

จํานวน รอยละ 

เคยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
     เคย 
     ไมเคย 

 
26 
- 

 
100 

- 
รวม 26 100 

ความสนใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ 
       สนใจ 
      ไมสนใจ 

 
 

26 
- 

 
 

100 
- 

รวม 26 100 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130 
 
ตารางที่ 7   จํานวนและรอยละของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ  
                     เรียนรูแบบบูรณาการ  (ตอ) 
ความคิดเห็นของครูที่มีตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

จํานวน รอยละ 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
     มาก 
     นอย 
     ไมมีความรูความเขาใจ 

 
 

22 
4 
- 

 
 

84.22 
15.38 

- 
รวม 26 100 

ลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
      เช่ือมโยงกิจกรรมเขาดวยกัน 
      ไมเช่ือมโยงกิจกรรมเขาดวยกัน 
      ไมแสดงความคิดเห็น 

 
 

25 
- 
1 

 
 

96.75 
- 

3.85 
รวม 26 100 

วิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 
     จัดหาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การให 
    การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ           
    จัดหาคูมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ     
    ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดวยตนเองจากตําราและเอกสารตางๆ 

 
 
9 
 
7 
5 
5 

 
 

34.62 
 

26.92 
19.23 
19.23 

รวม 26 100 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 
     จัดได      
     ไมแสดงความคิดเห็น 

 
 

22 
4 

 
 

84.62 
15.28 

รวม 26 100 
  

 ผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน พบวา  ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการมาก   คิดเปนรอยละ  84.22   เปนผลใหครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา 
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คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได  ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนอย   คิดเปนรอยละ   15.38  เนื่องจากเปน
ครูไมเคยไดรับ ความรูเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา  พบวา  ครูเคยจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิดเปนรอยละ  100   ดานความสนใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพบวา  ครูมีความสนใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิดเปนรอยละ  100       
เปนผลใหครูมีความตองการคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ   ดานลักษณะการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
พบวา  เปนการจัดกิจกรรมแบบเชื่อมโยงกิจกรรมเขาดวยกัน  คิดเปนรอยละ  96.75   เปนผลใหครู
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได  ไมแสดงความ
คิดเห็น  คิดเปนรอยละ  3.85   เพราะเปนครูที่เขาใหมจึงไมทราบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและไมเขาใจในเรื่องของรูปแบบการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดานวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพบวา  ครูเลือกใหมีการจัดหาคูมือ
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   คิดเปนรอยละ  34.62  
เลือกใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  คิดเปนรอยละ  26.92   เลือกการจัดหาคูมือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการรวมกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  คิด
เปนรอยละ  19.23    เลือกประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดวยตนเองจากตําราและเอกสารตางๆ  คิด
เปนรอยละ  19.23 สวนดานความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  พบวา  สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการได  คิดเปนรอยละ  84.62  ไมแสดงความคิดเห็น  คิดเปนรอยละ  15.38 
 จากขอมูลดังกลาว  การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแกปญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  สวนใหญมีความตองการคูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เพราะสะดวกและสามารถนําไปศึกษาดวยตัวเองได 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นและความตองการของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชคูมือการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล  โดยการสัมภาษณศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  และผูรับผิดชอบดาน
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม  จํานวน  4 
คน  เกี่ยวกับความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ในวันที่  20  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550  โดยแบงเปน  3  ตอน  ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปพบวา ศึกษานิเทศกเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  50  
และผูรับผิดชอบดานการพัฒนาหลักสูตรเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  50  ดานอายุพบวา  
ศึกษานิเทศกและผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตรมีอายุระหวาง  41 – 50  ป  คิดเปนรอยละ  100  
ดานระดับการศึกษาสูงสุดปรากฏวา  ศึกษานิเทศกและผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษา
ระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  75  และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  25  สวน
ใหญจบวิชาเอกทางดานการศึกษานอกโรงเรียน  ดานการดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  คิดเปนรอยละ  
50  และผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตร  คิดเปนรอยละ  50  ดานประสบการณในการทํางานสวน
ใหญอยูระหวาง  20 – 29 ป  คิดเปนรอยละ  100  ดังปรากฏในตารางที่  8 
 
ตารางที่ 8    สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณความคิดเห็น 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
2 
2 

 
50 
50 

รวม 4 100 
2.  อายุ 
     31 – 40 ป 
     41 – 50  ป 
     51 – 60  ป 

 
- 
4 
- 

 
- 

100 
- 

รวม 4 100 
3.  ระดับการศกึษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     อ่ืนๆ 

 
1 
3 
- 

 
25 
75 
- 

รวม 4 100 
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ตารางที่ 8     สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณความคิดเห็น  (ตอ) 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
 4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง 
       ผูบริหารสถานศึกษา          
      ศึกษานิเทศก 
      ผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตร      

 
- 
2 
2 

 
- 

50 
50 

รวม 4 100 
5.  ประสบการณในการทํางาน 
    10 – 19  ป 
    20 -  29  ป 
    สูงกวา  29  ป    

 
- 
4 
- 

 
- 

100 
- 

รวม 4 100 
 

 ตอนที่  2  การศึกษาความคิดเห็นดานความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  
ของศึกษานิเทศกและผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตร  สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นครปฐม พบวา  มีคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  คิด
เปนรอยละ  100   ความสําคัญและความจําเปนของคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีตอครูและผูเรียนพบวา  มีความสําคัญและความจําเปนตอครูและ
ผูเรียน  คิดเปนรอยละ  100  โดยใหความคิดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนที่มีตอครู  คือ  ทํา
ใหครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ทั้งนี้
เพราะในปจจุบันครูขาดความชัดเจนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและครูบาง
คนยังไมรูจักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมากอน  นอกจากนั้น  การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะเกิดประโยชนกับผูเรียน  คือ  ทําใหผูเรียนรูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ  ไดเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัว  ไดเรียนรูในสิ่งที่มี
ความหมายตอตนเอง  สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตประจําวัน  และเกิดการเรียนรูแบบ
สัมพันธกับวิชาอ่ืน 
 ตอนที่ 3   ขอคิดเห็นอื่นๆ   จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับการใช
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยภาพรวมพบวา  ผู
ที่เกี่ยวของมีความตองการคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
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บูรณาการ    เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   มี
ความสําคัญและความจําเปนสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียน  
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนจึงตองมี
คูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ซ่ึงเมื่อครูไดศึกษารายละเอียดจากคูมือแลว  จะมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได 

 
ผลการพัฒนาคูมือ 
 จากผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่หนึ่ง  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาคูมือ  โดยมี  5  ขั้นตอนดังนี้  1)  การสรางคูมือฉบับราง  2)  การตรวจสอบและประเมิน
คูมือฉบับราง  โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ  3)  การปรับปรุงแกไข  4)  การหา
ประสิทธิภาพคูมือ  5)  การปรับปรุงแกไขคูมือฉบับราง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  การสรางคูมือฉบับราง  โดยนําขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็นที่ไดสังเคราะหจาก 
สอบถามและการสัมภาษณตามขั้นตอนที่หนึ่ง  ตลอดจนนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และ
จากการไดปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคูมือ  ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานภาษา  ตางมีความเห็นสอดคลองกับแนวคิด  ทฤษฏี  และหลักการ
พัฒนาคามือ  โดยเนื้อหาในคูมือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  คูมือมีภาพประกอบที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา  สีสันสวยงาม  จากนั้นนําผลการศึกษาขอมูลตางๆ  มาสรางเปนคูมือและเรียบ
เรียงอยางเปนระบบ  ตามลําดับความตอเนื่องของเนื้อหา  โดยมี  คํานํา  คําชี้แจง  วัตถุประสงค  
เนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  การจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการเรียนรูแบบบูรณาการและการมีสวนรวม  ปรากฏผลการสรางคูมือดังนี้ 
 วัตถุประสงค   
 เนื้อหาของคูมอืประกอบดวย 

 หนวยที่ 1 ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบดวย  หนวยยอยที ่1  
เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ  ความรูเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ไดแก  ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  หนวยยอยที่ 2  
การบริหารจัดการ  ไดแก  ดานบุคลากร  ดานงบประมาณ  ดานสื่อการสอน  ดานบรรยากาศการ
เรียนรู  ดานการวางแผน  และดานการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 หนวยที่  2  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
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ประกอบดวย  หนวยยอยที่ 1  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ   ไดแก  กระบวนการคิด  การทํางานเปนกลุม  โครงการและการเขียนโครงการ  หนวย
ยอยที่ 2  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ไดแก  ลักษณะกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่สถานศึกษาจัดใหกับกลุมเปาหมาย  ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  หรือการจัดกิจกรรมเขาคายพักแรม   
 หนวยที่ 3  การมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ   ประกอบดวย   วัตถุประสงค  หลักการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม 
องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวมและประโยชนของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 2.  การตรวจสอบและประเมินคูมือฉบับราง   ผูวิจัยไดพัฒนาคูมือและดําเนินการ
ตรวจสอบโครงรางคูมือ โดยนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  จํานวน  3  คน  ผูเช่ียวชาญ
จํานวน  3  คน  คือ  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาคูมือ  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา    และผูเช่ียวชาญดาน
ภาษา  เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอด คลองและความสัมพันธของสวนตางๆ  ของ
เนื้อหาในคูมือดวยแบบประเมินคูมือ  รายละเอียดดังนี้ 

  ผูประเมินทั้ง  6  คน  ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือรวม
ทั้งหมด  3  คร้ัง  การประเมินโครงรางของคูมือ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  
ใชดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  Item  Objective  Congruence : IOC)  เกณฑพิจารณาคือ 
                   เหน็วาสอดคลอง               ใหคะแนน            +1 
                  ไมแนใจ                             ใหคะแนน               0 
                  เหน็วาไมสอดคลอง           ใหคะแนน             - 1 
 คะแนนผานเกณฑตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  ผลการประเมิน ปรากฏดังตารางที่  17 
 ภาคผนวก  ค  หนา  199 
 ผลการประเมินผลโครงรางคูมือ  คร้ังที่  1  ขนาดรูปเลมเหมาะสม  ตัวอักษรอานงาย
ชัดเจน ระบุขอบขายเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค   กําหนดกิจกรรมและแบบฝกไดสัมพันธกัน  มี
คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.50  ขึ้นไป   สําหรับรายการอื่นๆ  มีคาดัชนีความสอดคลองนอย
กวา  0.50  ซ่ึงมีการปรับปรุงโครงรางคูมือในเรื่องตางๆ  ดังขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ได
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงดังนี้ 
 1.  ดานรูปแบบ 
           1.1  รูปภาพประกอบยังไมเหมาะสม  ควรเปนภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา   
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ตัวอักษรหนาปกและชื่อเรื่อง  ควรปรับใหมีขนาดใหญขึ้น   แตละหัวขอใหญควรนําเสนอดวย
แผนภูมิ  ควรมีแบบประเมินตนเองกอน - หลังศึกษาคูมือไวในเลมดวย 
           1.2    การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนยังไมชัดเจน  ไมสัมพันธกัน  ควรปรับ
ใหสอดคลองกันทั้งเนื้อหาและแบบฝกทายบท 
 2.  ดานเนื้อหา  
           2.1  วัตถุประสงคของคูมือ  ตองเขียนใหชัดเจนวาพัฒนาขึ้นเพื่ออะไร    ตองการ
ใหครูผูศึกษาคูมือเกิดคุณลักษณะอยางไร 
           2.2  เนื้อหาในคูมือควรทําเปนแผนภูมิประกอบการศึกษาบาง   เพื่อใหผูศึกษา
เขาใจงายขึ้น 
           2.3   เนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตควรจัดเปนหนวย 
 3.  ดานการนําไปใช 
           3.1  ขอมูลทั่วไปประกอบการศึกษาคูมือ บอกใหชัดเจนวามีสวนประกอบ  3  
สวน  คือ   วัตถุประสงค  ขอบขายเนื้อหา   และคําแนะนําการศึกษาคูมือ 
           3.2   คําแนะนําการใชคูมือ  ควรเขียนเปนแผนภูมิ    เพื่อผูศึกษาไดเขาใจงาย
ยิ่งขึ้น 
 3.  การแกไขปรับปรุงคูมือ  ผูวิจัยแกไขปรบัปรุงโครงรางคูมือตามขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ดานรูปแบบ  ปรับปรุงภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อหา  ปรับขนาดตัวอักษร
เนื้อหาในเลม  หนาปกและชื่อเรื่อง  ปรับภาษาของเนื้อหา  และใชรูปแบบแผนภูมิเพิ่มขึ้น  ทําแบบ
ประเมินตนเองกอน – หลังศึกษาคูมือไวในเลม 
 2.  ดานเนื้อหา   ปรับปรุงโดยกําหนดวัตถุประสงคของคูมือใหชัดเจนวาพัฒนาขึ้นเพื่อ
อะไร  เนื้อหาความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
กําหนดขั้นตอนใหถูกตอง  โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยเพิ่มเติม 
 3.  ดานการนําไปใชปรับปรุงขอมูลทั่วไปประกอบการศึกษาคูมือ  ประกอบดวย  3  
สวน  คือ  วัตถุประสงค  เนื้อหาวิชา  และคําแนะนําการศึกษาคูมือ  และปรับปรุงคําถามในแบบ
ประเมินตนเองกอนและหลังศึกษาคูมือใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ผูประเมินทั้ง  6  ทานตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือ  คร้ังที่ 2  
ตามแบบการประเมินโครงรางคูมือ  ดวยวิธีการ  IOC  ผลการประเมินโครงรางคูมือคร้ังที่ 2  
รายการประเมินทุกรายการมีคาวัดดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.67 – 1.00   ปรากฏผลดังตารางที่  
18  ภาคผนวก  ค   หนา  200 
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 นอกจากนี้  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงคูมือใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยปรับปรุงดังนี้ 
 1.  ดานรูปแบบ 
           1.1  รูปภาพประกอบบางภาพยังไมเหมาะสม   ตัวอักษรประเภทหัวเร่ืองควรมี
ขนาดใหญกวาเนื้อเรื่อง  เพื่อใหเปนจุดเนน   ภาษาที่ใชปรับเปนภาษาพูดไดในสวนของกิจกรรม
และแบบฝก  รูปแบบของแผนภูมิควรใหดูทันสมัย  กระตุนใหสนใจอาน  แบบประเมินตนเองกอน 
หลังศึกษาคูมือ  ตองมีเฉลยใหครูผูศึกษาคูมือไดตรวจสอบตนเองดวย 
           1.2  การนําเสนอกิจกรรม  ตองตั้งประเด็นคําถามใหเปนขอความเดียวกันกับ
เนื้อหา  และประเด็นคําถามจะตองทั้งประเด็นถูกและประเด็นผิด 
 2.  ดานเนื้อหา 
           2.1  ขอมูลทั่วไปประกอบการศึกษาคูมือ    ควรเขียนเปนแผนภูมิแยกเปนสวนๆ  
คือ  กอนการศึกษาคูมือ   และหลังการศึกษาคูมือ  ใหเห็นวาในแตละระยะนั้น  มีขั้นตอนยอย
อยางไร 
           2.2   เนื้อหาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ควรเนน
ประเด็นสําคัญ  คือ เนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   กิจกรรมที่จัดขึ้นตองสนองตอการ 
พัฒนาผูเรียน  ตัวอยางที่นําประกอบ  ควรใหหลากหลาย  ทั้งจากงานวิจัยและที่มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 3.  ดานการนําไปใช 
           3.1  กิจกรรมประเมินผล แยกประเด็นใหชัดเจนวา  ตองการประเมินผลในสวน
ใด 
 ผูวิจัยแกไขปรับปรุงโครงรางคูมือตามขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ดานรูปแบบ ปรับเปลี่ยนรูปภาพประกอบบางภาพใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  ตัวอักษรหัว
เรื่องปรับใหมีขนาดใหญกวาเนื้อเร่ือง   ปรับแบบของแผนภูมิใหกระตุนความสนใจ  และจัดทํา
เฉลยของแบบประเมินตนเองกอน - หลังคูมือ 
 2.  ดานเนื้อหา  ปรับปรุงรูปแบบคําแนะนําการศึกษาคูมือ  โดยเขียนเปนแผนภูมิแยก
เปนสวนตางๆ  คือ  กอนศึกษาคูมือ  และหลังการศึกษาคูมือ  เนนประเด็นสําคัญเรื่องกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
 3.  ดานการนําไปใช   กิจกรรมประเมินผลแยกประเด็นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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 ผูประเมินทั้ง  6  ทานตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือ  คร้ังที่ 3 
ตามแบบการประเมินโครงรางคูมือ  ดวยวิธีการ  IOC  ผลการประเมินโครงรางคูมือ  รายการ 
ประเมินทุกรายการมีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา 0.50  คือ  มีคาระหวาง  0.67  - 1.00  ปรากฏผล
ดังตารางที่  19  ภาคผนวก  ค  หนา  201 
 อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง  ดังนี้  
 1.  ดานรูปแบบ  ตัวหนังสือที่เปนหวัเร่ือง  ควรเปนตวัหนังสือประเภทเดียวกัน  ภาษาที่ 
เขียนใหสอดคลองเปนภาษาเขียนตามหลักวิชาการ 
 2.   ดานเนื้อหา  เนนเนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  ใหอางแหลงที่มา และทําแผนภูมิประกอบ  เพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางที่
นํามาประกอบแสดงขั้นตอนการดําเนินการกิจกรรม   
 3.  ดานการนําไปใช  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ใหเปนไปตามความตองการและความสนใจของผูเรียน  และใหติดตามผลการจัดกิจกรรม  โดยเนน
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากศึกษาคูมือ 
 ผูวิจัยแกไขปรับปรุงโครงรางคูมือตามขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
 1.  ดานรูปแบบ   แกไขปรับปรุงตัวหนังสือใหเปนประเภทเดียวกัน  ภาษาที่ใชในสวน 
ของกิจกรรมปรับเนนภาษาพูดที่สุภาพ  ในสวนของเนื้อหาเปนภาษาที่เปนทางการ 
 2.  ดานเนื้อหา  เนนประเด็นสําคัญของเนื้อหาความรูพื้นฐานเกีย่วกับกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิต โดยปรับรูปแบบเปนแผนภูมบิาง  ตารางบาง   
 3.  ดานการนําไปใช   ปรับเนนผลที่เกิดกบัครูหลังจากศกึษาคูมือ 
 4.  การหาประสิทธิภาพคูมือ   การหาประสิทธิภาพของคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    ใชวิธีการ  E1 / E2  ของ  ชัยยงค  พรหมวงศ  
(2531)  โดยการนําคูมือไปใหครูการศึกษานอกโรงเรียนทดลองใช  ปรากฏผล  ดังนี้ 
 1.  วิธีการทดลองเปนรายบุคคล  (Individual  Tryout)    โดยครูการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอพุทธมณฑล  จํานวน  3  คน  ในระยะเวลาเดือนมกราคม  พ.ศ. 2550  เปนเวลา 4  สัปดาห  ผล
การทดลองใชคูมือมีคาประสิทธิภาพ  E1 / E2  รายบุคคล  (Individual  Tryout)  โดยไดคา
ประสิทธิภาพ  87.77 / 92.23  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  60 / 60  ที่ตั้งไว  ดังตารางที่ 9   หนา  139 
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ตารางที่ 9   คาประสิทธิภาพของคูมือจากการทดลองรายบุคคล  
 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1 30 79 87.77 87.77 
E2 30 83 92.23 92.23 

 
 ผลประเมินกอนศึกษาคูมือ  เทากับรอยละ  87.77  และฝกการเขียนโครงการ  1  
โครงการ 
 ผลการประเมินผลคูมือ  พบวา  ครูที่ศึกษาคูมือไมมีพื้นฐานการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมากอน  ทําใหไมสามารถเขาใจแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และพบวา  ครูการศึกษานอก
โรงเรียนบางคนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได   
เพราะไดดําเนินการจัดกิจกรรมอยูแลว  แตไมเขาใจวาเปนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เชน  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอม  การจัด
กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  เนื่องจากแนวทางการจัดกิจกรรมไมชัดเจน  ควร
ปรับใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ภาพประกอบในบางหัวขอ  ควรปรับใหสอดคลองกับเนื้อหา 
 การแกไขปรับปรุงคูมือ 
 จากผลการประเมิน   ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขในสวนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยปรับเปนแผนภูมิ  แยกเปนหัวขอใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น  
ปรับภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 2.  วิธีการทดลองเปนกลุมยอย  (Small  Group  Tryout)  นําคูมือท่ีปรับปรุงแกไขจาก
การทดลองรายบุคคล  ไปใหครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม   จํานวน  5  คน   ทดลอง
ศึกษาคูมือในเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2550  เปนระยะเวลา  4  สัปดาห  ผลการทดลองศึกษาคูมือ  มี
คาประสิทธิภาพ  E1 / E2  เทากับ  87.33 / 92.00  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ   70 / 70  ที่ตั้งไวดังตารางที่  10 

 
ตารางที่ 10   คาประสิทธิภาพของคูมือจากการทดลองกลุมยอย   

 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ประสิทธิภาพ 
E1 30 131 87.33 87.33 
E2 30 138 92.00 92.00 
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 ผลการประเมินกอนศึกษาคูมือ  เทากับรอยละ  87.33  และหลังศึกษาคูมือเทากับรอยละ  
92.00  และเขยีนโครงการได 
 ผลการประเมินผลคูมือ  พบวา ครูที่ศึกษาคูมือมีผลการประเมินสอดคลองกันวาใน
เนื้อหาสวนที่เปนกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
จําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติจริง และเปนขั้นตอนที่มาจากสภาพความตองการเปน
เบื้องตน  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จึงควรเนนใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนที่สถานศึกษาตอง
ดําเนินการอยางจริงจัง  โดยเนนที่บทบาทของครูที่ตองเปนผูนําในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   ซ่ึงตองเกิดจากความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน  โดยใหชุมชน  ผูปกครอง  เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม   
 5.  การแกไขปรับปรุงคูมือฉบับราง   จากการประเมินผล  ผูวิจัยไดปรับแกไขในสวน
ที่ครูผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะ โดยเพิ่มเนื้อหา  เนนความสําคัญ  ความจําเปนในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และปรับสํานวนภาษาใหเหมาะสมและ
ถูกตอง 
 การปรับปรุงคูมือ  (ฉบับราง) 
 ผูวิจัยประมวลผลขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    ผูเช่ียวชาญ  และ
ขอเสนอแนะจากครูผูศึกษาคูมือ  มาเปนขอมูลในการปรับปรุงโครงรางคูมือ  โดยแกไขปรับปรุงทั้ง 
ในดานรูปแบบ  ตัวอักษร  ภาพประกอบ  การจัดรูปหนา  การใชสํานวนภาษา  การปรับเนื้อหา  โดย
เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก  เรียงตามกระบวนการขั้นตอนและกิจกรรม  จัดทําเปนคูมอืฉบบั
ทดลองใช 

 
ผลการทดลองใชคูมือ 
 ในขั้นตอนนี้  เปนการทดลองกลุมใหญ  (Field Tryout)  ใหกับกลุมตัวอยาง  คือ  ครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  และครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  จํานวน  26  คน  ดวยวิธีการทดลองดังนี้ 
   1.  จัดประชุมชี้แจงและแนะนําการศึกษาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  เปนเวลา  1 วัน  คือ  วันที่  7  
กุมภาพันธ  พ.ศ.  2550  ณ   หองประชุมศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม     
 2.  ประสานงานการจัดประชุม โดยขอความอนุเคราะหสถานที่ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  รวมถึงการ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  โดยมีการประชุมกับ
คณะทํางานกอนการจัดประชุม  1  ครั้ง  เพื่อแบงงานความรับผิดชอบและทําความเขาใจ  
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 3.  ผูวิจัยจัดทําเอกสาร  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน และแบบประเมินความรูความเขาใจ  ใหครูที่เขา
ประชุมทุกคน  รวมถึงผูรวมชี้แจงและชวยเหลือในการประชุมชี้แจงทุกคน 
 4.  ผูวิจัยควบคุมการจัดประชุมใหเปนไปตามกําหนดการ  และสังเกตพฤติกรรม
การศึกษาคูมือประกอบการประชุม 
 5.  มีจํานวนผูเขารวมการประชุม  จํานวน  26  คน   
 การประเมินการประชุมชี้แจง  ปรากฏผลการประเมินดังนี้  ผูเขารับการประชุมชี้แจงมี
ความพึงพอใจระดับมาก  ในดานความรูความเขาใจในการศึกษาคูมือ  23 คิดเปนรอยละ  88.46 
ระดับปานกลาง  3  คน คิดเปนรอยละ 11.54   ดานผูเขารวมชี้แจงใหความรูตางๆ  มีความพึงพอใจ
ระดับมาก  21  คน  คิดเปนรอยละ  80.76  ระดับปานกลาง 5  คน คิดเปนรอยละ  19.23  ดาน
บรรยากาศการประชุม  มีความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 26  คน คิดเปนรอยละ100 ดังตารางที่  11 
 
ตารางที่ 11  ผลการประเมินความพึงพอใจ การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู 
                    แบบบูรณาการ  

ระดับความพึงพอใจ รายการประเมนิ 
มาก 
รอยละ 

ปานกลาง 
รอยละ 

นอย 
รอยละ 

1.  ความรูในการศึกษาคูมือ 
2.  ผูรวมชี้แจงใหความรูดานตางๆ  
3.  บรรยากาศการการประชมุ 

88.46 
80.76 
100 

11.54 
19.23 

- 

- 
- 
- 

 
 ขอเสนอแนะอื่นๆ  ผูเขารับการอบรมใหขอเสนอแนะอยางหลากหลาย  สรุปเปน
ประเด็นหลักตามที่เสนอแนะมากและนอยลงมาตามลําดับ  ดังนี้  คือ 
 1.  ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุมชี้แจงการใชคูมอืการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน 
 2. ควรจัดอบรมขยายผลการแนะนําคูมือ  ใหกับครูที่ไมไดรับการประชุมในครั้งนี้ดวย  
เพื่อไปสรางความเขาใจตรงกัน 
 3. ควรมีการนิเทศ  ติดตาม  การศึกษาคูมือดวยตนเอง  เพื่อตรวจสอบวาสามารถเนินการ
ไดหรือไม  และใหการสนับสนุน  ชวยเหลอืใหสามารถดําเนินการได  
 4.  ครูที่เขารับการอบรมนําคูมือ  ไปศึกษาดวยตนเองหลังจากการอบรมแนะนําคูมือ 
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แลว  ไดมกีารสรางขอตกลงจากการอบรม ดังนี้  คือ 
           4.1  เมื่อครูศึกษาคูมือเสร็จสิ้นแลว  ฝกเขียนโครงการอยางนอย 1  โครงการ 
           4.2  เวลาในการศึกษาคูมือและการฝกเขียนโครงการ  เปนระยะเวลา  2  สัปดาห  
คือ    ระหวางวันที่  14  มีนาคม  พ.ศ. 2550 – 21  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 5.  มีการนิเทศติดตามการศึกษาคูมือและการฝกเขียนโครงการ  โดยผูวิจัย  และหัวหนา
ฝายสงเสริมการศึกษา  โดยในวันที่  14  มีนาคม  2550  นิเทศติดตามการศึกษาคูมือของครู
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม  วันที่  15  มีนาคม  2550  นิเทศติดตามการศึกษาคูมือ
ของครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี  และในวันที่  21  มีนาคม  2550  นิเทศติดตาม
การศึกษาคูมือของครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน 
 ผลการนิเทศติดตามการศึกษาคูมือของครู  โดยการสังเกตความสามารถการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา  พบวา  ครูที่ศึกษาคูมือสวนใหญศึกษาคูมือไป 
ตามคําชี้แจงการใชคูมือ   ศึกษาเนื้อหาไปตามลําดับหัวขอ  และฝกปฏิบัติไปตามลําดับกิจกรรม  
โดยดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีครูที่ศึกษาบางสวนไมศึกษาคําชี้แจงการใชคูมือ  และปฏิบัติไม
เปนไปตามลําดับขั้นตอนของคูมือ  จึงทําใหความรูความเขาใจในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไมตอเนื่อง  ผูวิจัยไดแนะนําใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ของคูมือ  ซ่ึงครูผูศึกษาคูมือไดแกไขวิธีการศึกษาตามที่ไดใหคําแนะนําจนสามารถปฏิบัติได  แตมี
ครูที่ศึกษาคูมือบางสวนไมสามารถดําเนินการได  เนื่องจากมีภารกิจงานเปนจํานวนมาก  จึงไมมี
เวลาในการเขียนโครงการทําไดเพียงการศึกษาคูมือดวยตนเองเทานั้น  และผลการทดสอบความรู
หลังศึกษาคูมือ  หาคาประสิทธิภาพ  E1 / E2  ในการทดลองใชคูมือ  มีคาเทากับ  90.63 / 93.72  ซ่ึง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  80 / 80  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ที่กําหนดไว  ดังตารางที่  12 
 
ตารางที่ 12    คาประสิทธิภาพของคูมือ  จากการทดลองเปนกลุมใหญ 

 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คาเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
E1 30 707 90.63 90.63 
E2 30 731 93.72 93.72 

 
ผลการประเมินผลคูมือและปรับปรุงแกไข   
 ในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยเสนอผลการประเมินคูและปรับปรุงแกไข  ออกเปน  3  สวน  ไดแก  
1)  ผลการประเมินความรู  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน  2)  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
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คูมือ  2)  ผลการประเมินความเหมาะสมของคูมือตามความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน
และผูเกีย่วของ  3)  ประเมินความสามารถของครูการศึกษานอกโรงเรียน 

1. ผลการประเมินความรูของครูการศึกษานอกโรงเรียนโดยใชรูปแบบประเมินตนเอง 
กอนและหลังศึกษาคูมือ  พบวา   เมื่อครูศึกษาคูมือแลวมีความรูเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการได   คะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการศึกษาคูมือของกลุมตัวอยางแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี  2  ที่กําหนดไว  โดยผล
การประเมินหลังศึกษาคูมือ  มีคะแนนเฉลี่ย  (X  =  28.11)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D  =   0.77) 
สูงกวากอนศึกษาคูมือมีคะแนนเฉลี่ย      (X   =   21.27)    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D  =   2.59)  
ดังปรากฏตามตารางที ่ 13 
 
ตารางที่  13   ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการประเมินความรูกอนและหลังการศึกษา 
                        คูมือ 

การทดลอง จํานวนผูศึกษา
คูมือ 

คะแนนเต็ม  
  X 

 
S.D 

 
t 

 
Sig 

ทดสอบกอนศกึษาคูมือ 
 
ทดสอบหลังศึกษาคูมือ 

26 
 

26 

30 
 

30 

21.27 
 

28.11 

2.59 
 

0.77 

 
13.14 

 
0.00 

  
2. ความคิดเห็นที่มีตอคูมือของครูที่ศึกษาคูมือ   ปรากฏตามตารางที่   14 

 
ตารางที่  14    ความคิดเห็นที่มีตอคูมือของครูที่ศึกษาคูมือ  

 
รายการประเมนิ 

 
X 

 
S.D. 

 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

ดานรูปแบบ 
1.ตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน 
2.รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 

 
2.77 
2.53 

 
0.43 
0.50 

 
มาก 
มาก 

 
1 
5 
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ตารางที่  14     ความคิดเห็นที่มีตอคูมือของครูที่ศึกษาคูมือ  (ตอ)  

 
รายการประเมนิ 

 
X 

 
S.D 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ
ที่ 

3. ขนาดรูปเลมเหมาะสม 
4.  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูศึกษาคูมือ 
5.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน  เรียงลําดับจาก
งายไปหายาก 

2.69 
2.61 
2.65 

0.47 
0.50 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

1 
3 
2 

รวม 2.65 0.48 มาก 3 
ดานเนื้อหา 
6.  รายละเอียดในคูมือตรงกบัเรื่องที่ศึกษา 
7.  เนื้อหาเหมาะสมกับพื้นความรูของผูศึกษา 
8.  ขอมูลในคูมือ ผูศึกษานําไปประยกุตใชได 
9.  เนื้อหาในคูมือนําไปอางองิได 
10. ตัวอยางประกอบ ทําใหเขาใจเนื้อหาในคูมือ 

 
2.73 
2.84 
2.77 
2.85 
2.65 

 
0.45 
0.37 
0.43 
037 
0.49 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
4 
2 
3 
1 
5 

รวม 2.77 0.42 มาก 1 
การนําไปใช
11.  ระบุขั้นตอนวิธีใชชัดเจน 
12.  มีตัวอยางประกอบที่นําไปใชไดจริง 
13.  ครูศึกษาคูมือแลวปฏิบัติกิจกรรมได 
14.  ครูศึกษาคูมือแลว  มีความรูความเขาใจเรื่องการจัดกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
15.  ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจดัการเรียนรู
แบบบูรณาการได 

 
2.58 
2.73 
2.65 
2.77 

 
2.88 
 

 
0.50 
0.45 
0.49 
0.43 

 
0.33 

 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
5 
3 
4 
2 
 

1 
 

รวม 2.72 0.44 มาก 2 
รวมทุกดาน 2.71 0.45 มาก  

 
 จากตารางที่  14  พบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความคิดเห็นตอคูมือโดยภาพรวม
เห็นดวยอยูในระดับมาก   (X   =   2.71,  S.D.  =  0.45)  แยกเปนแตละดานดังนี้  
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 ดานรูปแบบของคูมือสวนใหญมีความเห็นวา  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม  คือ  
ตัวอักษรมีขนาดใหญ  อานงาย  ชัดเจน  มีภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา   ขนาดรูปเลม
พอเหมาะ  คงทน  ใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะสมกับผูศึกษาคูมือ   รูปแบบการนําเสนอแบงเปน
เร่ืองๆ  แตละเรื่องมีเนื้อหา  แผนภูมิชัดเจน  ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  (X   =   2.65,    S.D.  =   
0.48) 
 ดานเนื้อหา  สวนใหญมีความคิดเห็นวา  มีการแบงเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนชัดเจนและ
เขาใจงาย  เนื้อหามีความทันสมัย  เปนประโยชน  มีภาพประกอบเนื้อหา  ทําใหเขาใจเนื้อหาไดงาย
ยิ่งขึ้น  ความเหมาะสมของคูมืออยูในระดับมาก  (X   =   2.77,   S.D.  =   0.42) 
 ดานการนําไปใช   สวนใหญมีความคิดเห็นวา  หลังจากศึกษาคูมือแลวทําใหเกิดความรู  
ความเขาใจ  และสามารถนําความรูไปใชไดจริงในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เนื้อหาในคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได  ความเหมาะสมของคูมืออยูในระดับมาก  (X  =    2.72,  
S.D.  =   0.44 
 จากการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือจากบุคคลที่
เกี่ยวของไดแก  ศึกษานิเทศกการศึกษานอกโรงเรียน  2  คน  และผูรับผิดชอบดานพัฒนาหลักสูตร  
การศึกษานอกโรงเรียน  2  คน  รวม  4  คน  ผลการสัมภาษณจําแนกเปนรายดาน  ดังนี้ 
 ดานรูปแบบ  สวนใหญมีความเห็นวา  รูปเลม  ภาพประกอบ  ตัวอักษรมีความเหมาะสม
ดี  แตเนื้อหามีมากเกินไป  ควรปรับใหนอยลง  และมีรูปภาพประกอบใหสอดคลองกับเนื้อหา  การ
เขียนเนนขอความสําคัญ  มีขอใหญ  ขอยอย 
 ดานเนื้อหา  สวนใหญมีความเห็นวา  เนื้อหาเหมาะสมทันสมัย  เปนไปตามความ
ตองการ  นําไปปฏิบัติไดจริง  และสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมได  โดยเฉพาะ
รูปแบบ  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ตองเปน
กิจกรรมที่เกิดจากความตองการของผูเรียน  และทุกกลุมชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
 ดานการนําไปใช  สวนใหญมีความเห็นวา  การติดตามการศึกษาคูมือและการเขียน
โครงการ  เปนการกระตุนใหครูการศึกษานอกโรงเรียนไดศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง    
 3.  ผลการประเมินความสามารถของครูที่ศึกษาคูมือและเขียนโครงการไดตามขั้นตอน
เชน  โครงการคายทักษะชีวติเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการคายทักษะชวีิตเพื่อ
สงเสริมประชาธิปไตยและอนุรักษส่ิงแวดลอม  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมดุเฉลิมราช
กุมารี  โครงการพัฒนาจิตเขาคายคุณธรรม  จริยธรรม  ปรากฏผลดังตารางที่  15  หนา  146 
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ตารางที่  15  แสดงผลการประเมินระดับคุณภาพของการเขียนโครงการของครูการศึกษานอก   
                      โรงเรียนที่ศึกษาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ  
                       บูรณาการ   

รายการ  
X 

 
S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

ลําดับ 
   ท่ี 

ความถูกตองของโครงการ 
1.  หลักการ 
2.  วัตถุประสงค 
3.  วิธีดําเนินการ 
4. ระยะเวลา 
5.  แหลงเรียนรู 
6.  งบประมาณ 
7.  เครือขาย 
8. การประเมินโครงการ 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                             รวม 
ความเหมาะสมของเนื้อหาในโครงการ 
10. สอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียน 
11.  เปนเรื่องราวที่มีในชุมชนและทองถิ่น 
12.  บุคลากรในทองถิ่นมีสวนรวมในการจดักิจกรรม 
13.  การกําหนดหนวยกิตและแผนการสอนชดัเจน 

                             รวม 
แนวทางการจัดกิจกรรม เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
14.  ผูเรียนไดคิดเอง  ทําเอง ปฏิบัติเอง  และสรางความรู  
ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
15. ผูเรียนสวนรวมในการจัดการเรียนรู และ สามารถ
เรียนรูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
16.  ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการพฒันาการ
เรียนรู 

                             รวม 

 
2.53 
2.53 
2.65 
2.65 
2.58 
2.69 
2.77 
2.81 
2.73 
2.66 

 
2.77 
2.73 
2.88 
2.88 
2.82 

 
2.77 

 
2.92 

 
2.92 

 
2.87 

 
0.50 
0.50 
0.49 
0.49 
0.50 
0.47 
0.43 
0.40 
0.45 
0.47 

 
0.43 
0.52 
0.33 
0.33 
0.40 

 
0.43 

 
0.27 

 
0.27 

 
0.32 

 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

 
สูง 

 
สูง 

 
สูง 

 
สูง 

 
7 
7 
5 
5 
6 
4 
2 
1 
3 
3 
 

2 
3 
1 
1 
2 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
รวมทุกดาน 2.78 0.39 สูง  
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 จากตารางที่  15   พบวาคุณภาพการเขียนโครงการของครูการศึกษานอกโรงเรียนโดย
ภาพรวมมีความสามารถอยูในระดับสูง  (X   =  2.78,  S.D.  =  0.39)     แยกเปนแตละดาน ดังนี้  
 1.  ความถูกตองของโครงการโดยภาพรวม พบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนสามารถ 
เขียนโครงการไดผลการประเมินโดยภาพรวมมีความสามารถระดับสูง โดยเรียงลําดับความสามารถ
จากนอยไปหามาก  ดังนี้   หลักการ   (X = 2.53,  S.D. =  0.50)  วัตถุประสงค  ผลการประเมิน ( X = 
2.53,    S.D. =  0.50) แหลงเรียนรู  ผลการประเมิน  (X  = 2.58,    S.D. =  0.50)   วิธีดําเนินการ ผล
การประเมิน ( X  =  2.65,  S.D. =  0.49)  ระยะเวลาผลการประเมิน ( X = 2.65,  S.D. =  0.49)   
งบประมาณผลการประเมิน (X  =  2.69,  S.D. =  0.47)   ผลที่คาดวาจะไดรับผลการประเมิน  ( X  =  
2.73,    S.D. =  0.45)  เครือขายผลการประเมิน  (X   = 2.77,  S.D. =  0.43)    การประเมินโครงการ
ผลการประเมิน (X = 2.81,   S.D.= 0.40)   

2.  เนื้อหาของโครงการ   ผลการประเมินโดยภาพรวม  พบวา  มีความสามารถระดับสูง 
โดยมีคาระดับความสามารถเรียงตามลําดับนอยไปหามาก  ดังนี้  เปนเรื่องราวที่มีในชุมชนและ
ทองถิ่น  ผลการประเมิน ( X  = 2.73,  S.D. = 0.52)    สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของโรงเรียนและชุมชน ผลการประเมิน (X = 2.77,  S.D. =  0.43)  บุคลากรในทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม ผลการประเมิน (X   = 2.88,  S.D. =  0.33)  กําหนดเปนหนวยกิตและแผนการ
สอนชัดเจน  ผลการประเมิน  (X   = 2.88,  S.D. =  0.33) 

3.  แนวทางการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พบวา  มี
ความสามารถระดับสูง  ดังนี้  ผูเรียนได คิดเอง  ทําเอง  ปฏิบัติเอง  และสรางความรูดวยตนเองจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย   ผลการประเมิน ( X = 2.77,  S.D. = 0.43)  ผูเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดจุดมุงหมาย  กิจกรรมและวิธีการเรียนรู  สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ผล
การประเมิน  (X   =   2.92,  S.D. = 0.27)  ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู  
ผลการประเมิน  (X  =  2.92, S.D. = 0.27) 
 ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  จากการสังเกตแบบมีสวนรวม  ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการได  รายละเอียดดังตารางที่  16  หนา  148 
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ตารางที่ 16    ผลการประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ 
                        เรียนรูแบบบูรณาการ 

ความสามารถในการจดักิจกรรม ปฏิบัติ 
จํานวน 

รอยละ ไมปฏิบัติ 
จํานวน 

รอยละ 

ดานความรูพืน้ฐาน 
-มีการศึกษา  สํารวจขอมูลที่สามารถนําไปสู
การจัดทําโครงการอยางสอดคลองเหมาะสม 
-มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
-มีการกําหนดเปาหมายทั้งเชงิปริมาณและ
คุณภาพตรงกบัสภาพปญหาและความ
ตองการ 
-มีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนนิการที่
เนนความประหยัดและประสิทธิผลของการ
จัดกิจกรรม 

 
24 
 

26 
24 
 
 

15 

 
92.30 

 
100 

92.30 
 
 

57.69 

 
2 
 
- 
2 
 
 

11 
 

 
7.69 

 
- 

7.69 
 
 

42.31 
 
 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรม 
-มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกบั
สภาพปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
-มีการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการมีสวนรวมและ
มีการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

 
26 
 
 

100 

 
100 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

ดานการนาํไปใช 
-สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั 
-การดําเนินการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือ
และสนับสนนุจากชุมชน 

 
26 
26 

 
100 
100 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
 จากตารางที่  16   ผลการประเมินพบวา  ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดานความรูพื้นฐาน  มีการศึกษาขอมูลท่ีสามารถนําไปสูการจัดทํา
โครงการอยางสอดคลองเหมาะสม  คิดเปนรอยละ  92.30   และไมมีการศึกษาสํารวจขอมูล  คิดเปน
รอยละ  7.69  มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน  คิดเปนรอยละ  100  มีการกําหนดเปาหมายทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพตรงกับสภาพปญหาและความตองการ  คิดเปนรอยละ  92.30  และไมสนใจ 
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กับสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย  คิดเปนรอยละ 7.69  มีการกําหนดยุทธศาสตร
ในการดําเนินการที่เนนความประหยัดและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ  57.69  
ไมมีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการที่เนนความประหยัด  ความปลอดภัย  ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม  และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  42.31  มีการจัดกิจกรรมที่
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย  คิดเปนรอยละ  100  มี
การจัดกิจกรรมที่มุงเนนการมีสวนรวมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  คิดเปนรอย
ละ  100    ดานการนําไปใช    สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ  100   
และการดําเนินการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน  คิดเปนรอยละ  100  
รายละเอียด  ดังนี้ 
 ดานความรูพื้นฐาน   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
บูรณาการ  เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาเพื่อการดํารงชีวิตที่ดีของตนเอง  ชุมชนทองถ่ิน  
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ครูจําเปนตองศึกษาสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน  เพื่อทราบสภาพปญหา   ความตองการและความสนใจของผูเรียน    มีการวางแผน  
การกําหนดกลุมเปาหมาย   และกําหนดยุทธศาสตร  ในดานของแหลงเรียนรู   ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ   
เพื่อใหสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิต 
 ดานกระบวนการจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ  การมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาครัฐและเอกชน  ชุมชน  สังคม   จะนําไปซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู   อันจะนําไปสูการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข    
 ดานการนําไปใช    สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน    การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการจะชวยใหผูเรียนไดรูจักคิดเปน  ทําเปน  รูจัก
แสวงหาความรูดวยตนเอง  สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข  อาทิ  การปองกันโรคเอดส   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
   ผลการปรับปรุงแกไขคูมือจากการทดลองใชคูมือ 
 จากการนําคูมือที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับครูการศึกษานอกโรงเรียน  รวม  26  คน  
ประเมินความเหมาะสมของคูมือ  ดานรูปแบบ  ดานเนื้อหา  และดานการนําไปใชและจากการ
สัมภาษณความเห็นและความตองการเกี่ยวกับคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูวิจัยได
วิเคราะหขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขคูมือฉบับทดลองไดใหเปนคูมือฉบับสมบูรณ  โดยมีคูมือ
ประกอบดวย  1)  ดานรูปแบบ  คูมือมีขนาด  21 x  29.7  เซนติเมตร  ตัวอักษรพิมพดวยคอมพวิเตอร  
สีดําและหนวยหลัก  หนวยยอย  แผนภูมิ  เปนสีตางๆ  ที่บางเบาสวยงาม  ภาพประกอบเปนภาพ 
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เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  การจัดรูปหนาหลากหลายทั้งแบบความเรียง  แผนภูมิ  
ตาราง  โดยแตละหนามีเนื้อหาไมมากนัก  มีภาพประกอบที่เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา  2)  ดาน
เนื้อหา  ระบุขอบขายเนื้อหาตามวัตถุประสงค  แยกเปนหนวยใหญ  หนวยยอย  การนําเสนอเนื้อหา
เปนขั้นตอนตามลําดับ  โดยเพิ่มรายละเอียดในหนวยที่ 2  เพื่อใหสอดคลองและรอยรับกัน  ทุก
เนื้อหาจะมีเนื้อหาความรูและแบบทดสอบ  3)  ดานการนําไปใช  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต  กําหนดขั้นตอนการศึกษาไปตามลําดับ  คือ  มีคําชี้แจงการใชคูมือ   ประกอบดวย  1)  
วัตถุประสงค  2)  ขอบขายเนื้อหา  3)  คําแนะนําการศึกษาคูมือ    ตอเนื่องดวยแบบประเมินตนเอง
กอนศึกษาคูมือ    นําเสนอเนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  และแบบประเมินตนเองหลังศึกษาคูมือพรอมดวยเฉลย  โดยทุกสวนมีความสัมพันธ
สอดคลองกัน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย   อภิปราย   และขอเสนอแนะ 
 
 การพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  เปนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ใหมีความรู  ความเขาใจ  และสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได  โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา  4  ขั้นตอน  คือ  
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ  และความตองการ  ซ่ึงเปนการวิจัย  (Research)  โดย
การศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ   สภาพขอมูลพื้นฐาน  ความตองการของครู  รวมทั้งสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาคูมือ   
ซ่ึงเปนการพัฒนา  (Development)  โดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่  1  มาสรางโครงรางคูมือ
และตรวจสอบโครงรางคูมือ  โดยผูเชี่ยวชาญ  แลวปรับปรุง   แกไข  พัฒนาคูมือ  ขั้นตอนที่  3  การ
ทดลองใชคูมือ  ซ่ึงเปนการวิจัย  (Research)  กับกลุมตัวอยาง  จากครูการศึกษานอกโรงเรียน  
จํานวน   26  คน   และขั้นตอนที่   4  การประเมินผลและปรับปรุงคูมือ   ซ่ึงเปนการพัฒนา  
(Development)  โดยการนําผลที่ไดจากการทดลองใชคูมือและผลจากการศึกษาความคิดเห็น  
ตลอดจนผลการสัมภาษณ  เกี่ยวกับความเหมาะสมของคูมือ  มาปรับปรุงเปนคูมือฉบับสมบูรณ   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  แบบประเมินความรู  ความเขาใจ  แบบสัมภาษณความคิดเห็น  การวิเคราะหขอมูลใช
คาสถิติ  รอยละ  (%)    คาเฉลี่ย   (X)    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แบบ  t – test  dependent  
และวิเคราะหเนื้อหา  (Content  Analysis)  นําเสนอแบบพรรณนาความ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีผลการวิจัยดังนี้ 
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ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน 
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนและผูเกี่ยวของ  ตองการ
ใหมีการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับ
ครูการศึกษานอกโรงเรียน    โดยเนื้อหาในคูมือเปนเนื้อหาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  และการมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และลักษณะของคูมือ  ประกอบดวย  1)  ดานรูปแบบของคูมือ  มีอักษรที่มีขนาดตัวโต  ชัดเจน  อาน
งาย  มีภาพสีประกอบเนื้อหา  นําเสนอเนื้อหาจากงายไปหายาก  2)  ดานเนื้อหา  ประกอบดวย  
วัตถุประสงค  ขอบขายเนื้อหา  คําแนะนําการศึกษาคูมือ  3)  การนําไปใช  ระบุขั้นตอน  วิธีการนํา
คูมือไปใช  ตามลําดับอยางชัดเจน  มีแผนภูมิ  ตาราง  ภาพประกอบ  เพื่อใหสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติจริง 
 
ผลการพัฒนาคูมือ 
 คูมอืการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  ประกอบดวย   วัตถุประสงคของคูมือ  ขอบขายเนื้อหา  คําแนะนําการใช
คูมือ  การทบทวนความรูดวยตนเอง  สําหรับรายละเอียดเนื้อหาแบงเปน  3  หนวย  คือ  หนวยที่  1  
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
ประกอบดวย  ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
วัตถุประสงค  การบริหารจัดการ  หนวยที่  2  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ประกอบดวย  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แนวทางการบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  หนวยที่  3  การมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ผลการหาคาประสิทธิภาพเปนรายบุคคล  E1 / E2  มีคาประสิทธิภาพเทากับ    87.77 / 92.23  
ประสิทธิภาพเปนกลุมยอย  E1 / E2   มีคาประสิทธิภาพเทากับ  87.33 / 92.00   และประสิทธิภาพ
กลุมใหญ  E1 / E2  มีคาประสิทธิภาพเทากับ  90.63 / 93.72    ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนด
ไว 
 
ผลการทดลองใชคูมือ 
 นําคูมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  จากครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง  15  
คน ครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน  5  คน  และครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 
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นครชัยศรี  6  คน  รวม  26  คน  โดยผูวิจัยจัดประชุมแนะนําการใชคูมือและขั้นตอนการศึกษาคูมือ  
และมีการประเมินความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  แลวใหครูการศึกษานอกโรงเรียนนําคูมือไปศึกษาดวยตนเอง  และเขียน
โครงการ 1 โครงการ  ระหวางการทดลองใชคูมือผูวิจัยมีการติดตามการใชคูมือ  เพื่อใหคําแนะนํา
โดยการไปพบกลุมตัวอยางดวยตัวเองตามที่นัด  สัปดาหละ  1  คร้ัง   ผลการทดลองใชคูมือพบวา  
ครูการศึกษานอกโรงเรียนสวนใหญศึกษาคูมือไปตามคําแนะนําการใชคูมือ  และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการศึกษาคูมือ    
 
ผลการประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
 ผลการประเมินความรูความเขาใจ พบวา  กอนและหลังการศึกษาคูมือ  ครูมีความรู
ความเขาใจ  เร่ืองการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว  โดยหลังศึกษาคูมือ  ครู
มีความรู  ความเขาใจ   เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สูงกวากอนศึกษาคูมือ 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนพบวา    ดานรูปแบบ  สวนใหญมี
ความเห็นวา  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม  มีขนาดตัวโต  อานงาย  ชัดเจน  มีภาพประกอบ
ชัดเจน  ขนาดรูปเลมมีความเหมาะสม   มีรูปแบบการนําเสนอเปนเรื่องงายๆ  ใชภาษาไดเหมาะสม  
ดานเนื้อหาสวนใหญมีความเห็นวา  มีการแบงเนื้อหาเปนลําดับขั้นตอน  ชัดเจน  อานแลวเขาใจงาย  
เนื้อหามีความทันสมัย  เปนประโยชน  สําหรับดานการนําไปใช  พบวา  สวนใหญเห็นวาหลังศึกษา
คูมือแลว  ทําใหเกิดความรูความเขาใจ  และสามารถนําความรูไปใชไดจริงในการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เนื้อหาสามารถปฏิบัติตามไดและสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการได
ตอไป 
 ผลการประเมินความสามารถของครูในการเขียนโครงการ  และผลการสังเกตการ
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  พบวา  ครูการศึกษา 
นอกโรงเรียนสวนใหญสามารถเขียนโครงการไดถูกตองและเปนไปตามขั้นตอนมีความสามารถอยู
ในระดับสูง   และจากการสังเกตการณจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  พบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียน สวนใหญสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนไปตามกระบวนการมีความสามารถอยูในระดับสูง 
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 การปรับปรุงแกไขคูมือหลังการใชคูมือ  คือ  ปรับปรุงแกไขในเรื่องเนื้อหาใหเขาใจงาย  
เพื่อใหสอดคลองชัดเจนขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พบวา  ครูและผูเกี่ยวของตางมีความตองการใหมีการ 
พัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ทั้งนี้เปน
เพราะครูยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณการ  และจําเปนที่ตองจะพัฒนาตนเองใหมีความรูในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  ครูซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ  ในสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีความรูในเรื่องการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ครูจึงมีความสนใจและมีความ
ตองการใหพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
เพราะเมื่อมีความสนใจ  ก็จะทําใหมีความเอาใจใส  มีความตั้งใจที่จะเรียนรูในเรื่องนั้นๆ  สอดคลอง
กับ  ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญ (ชาตรี  มณีโกศล 2539 :  115)  ที่กลาววา  ความตองการและ
ความสนใจ  (Need  and  Interest)  ผูใหญจะเกิดการเรียนรูไดดี   ถาหากวาตรงกับความตองการและ
ความสนใจของเขา   ประกอบกับความจําเปนที่จะตองใหครูไดมีความรูความเขาใจและมี
ความสามารถในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูและผูที่เกี่ยวของตองการใหคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการใหกับผูเรียน ประกอบดวยเนื้อหา
เร่ือง  ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความหมายของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  การนํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสูการจัดการเรียนรู   และการ
ประเมินผล ทั้งนี้เปนเพราะ   ครูและผูที่เกี่ยวของมีความเห็นวา เปนเนื้อหาที่จําเปนและสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สวนวิธีการพัฒนาครูใหมีความรู  เร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ดวยวิธีการศึกษาดวยตนเองจากคูมือเปนวิธีที่เหมาะสม  ทั้งนี้
เนื่องจาก  ครูมีภารกิจการสอนมาก  การศึกษาดวยตนเองจากคูมือ  จะเปนการสะดวกกับครูที่จะ
ศึกษาไดตามเวลาที่ตนเองสะดวก  สามารถสรางความรูความเขาใจไดดวยตนเอง  เพราะคูมือจะมี
ทั้งกิจกรรมกอนการศึกษาเนื้อหา   และแบบฝกใหทบทวนความรูดวย  สอดคลองกับแนวคิดของ   
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คีรีบูน     จงวุฒิเวศย   และมาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 14)  ที่กลาววา   คูมือมีความจําเปนเพราะเปน
แหลงของความรูและเปนเครื่องชวยใหมีความเขาใจมากขึ้นสําหรับผูทํางาน 
 ผลการศึกษาแนวคิด  และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือ  พบวา  ลักษณะ
คูมือที่สรางขึ้นมีรูปเลมสอดคลองกับความตองการของครูและผูเกี่ยวของ ตัวอักษรมีขนาดใหญ  
โดยใชรูปแบบตัวอักษร  ขนาด  18 points  สีดํา  เพื่อใหอานงาย  ชัดเจน  ภาษาที่ใชในเนื้อหาเปน
ภาษาสุภาพ   และมีภาพประกอบประเภทภาพผูเรียน   ภาพครู  และภาพชาวบาน   นอกจากนั้น  มี
ภาพประกอบอื่นๆตามเนื้อหาทั้งนี้เพราะ  คูมือเปนเอกสารที่ใหผูศึกษาไดเรียนรูดวยตนเอง  จึงควร
เปนมีรูปเลม ตัวอักษร  ภาพประกอบ  รูปแบบการจัดหนาหนังสือ  ใหเปนที่สะดุดตา  นาสนใจ  
การนําเสนอเนื้อหาอยางหลากหลายรูปแบบตอเนื่องกัน  จะทําใหผูศึกษาคูมือ  สนใจที่ศึกษาคูมือได
อยางตอเนื่องดวยเชนกันสอดคลองกับ  ปฐม  นิคมานนท (2533:  44,  อางถึงใน  สกุณา   ยวงทอง  
2542  :  24)  ที่กลาววา  การสรางคูมือ  ควรมีการออกแบบปกและรูปเลมใหสวยสะดุดตาและจูงใจ
ผูอาน  มีเนื้อหาสาระดี  ควรใชประโยคบอกเลาตรงไปตรงมา  เขียนใหอานงาย   เขาใจงาย  
สวนประกอบอื่นๆที่จําเปนและมีสวนทําใหหนังสือนาอานและนาสนใจ  ไดแก  ขนาดของตวัอักษร
ตองมีขนาดใหญเหมาะสมกับวัยของ  ผูเรียน  ควรมีภาพประกอบตามความจําเปน  เพราะจะชวยให
ผูอานเขาใจ  และจดจําไดดีกวาการมีแตตัวหนังสือ  และจําเปนตองมีพื้นที่วางไว   เพื่อใหผูอานได
หยุดพักสายตาบางเปนระยะ  ขั้นตอนการพัฒนาคูมือ  ประกอบดวย  การวางแผนรางคูมือ  การ
เตรียมขอมูลในการสรางคูมือ  ทั้งนี้เนื่องจาก  คูมือ  เปนเครื่องมือที่มีการสรางอยางเปนขั้นตอน  
และมีการทดสอบคุณภาพกอนนําไปใชจริง  เพื่อใหคูมือมีคุณภาพและการทดสอบคูมือสอดคลอง
กับ  อาทิตยา  โลหพัฒนานนท  (2535 : บทคัดยอ)  ที่มีขั้นตอนการสรางคูมือ  คือ  กําหนดรางคูมือ  
ทดสอบคูมือและการนําไปใช  ทางดานรูปแบบการนําเสนอ  ประกอบดวย  กิจกรรมเพื่อประเมิน
ความรูเบื้องตน  เนื้อหาและแบบฝก  เพื่อทบทวนความรู  สอดคลองกับคูมือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สําหรับครูของกรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ  (2541)  ที่ประกอบดวย  แบบสํารวจตนเองใน
การแนะแนว  ใบงาน   ใบความรู  ทฤษฎี  แนวคิด   หลักการและนโยบายในการพัฒนาผูเรียน  และ
กระบวนการเรียนรูที่เนนกระบวนการทางปญญา  จะเห็นไดวา  การมีคําชี้แจงการศึกษาคูมืออยาง
ชัดเจนจะทําใหผูศึกษาคูมือรูจุดมุงหมายวา    ศึกษาคูมือไปเพื่ออะไร   เปนการกระตุนใหผูศึกษามี
ความกระตือรือรนที่จะไปสูจุดมุงหมายนั้น     สอดคลองกับทฤษฎีของเกสตอลท  (Gestalt,  อางถึง 
ใน  พิทยพันธ แวะศรีภา  2542:87 )  ที่กลาววา  ส่ิงที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมบุคคล  ก็คือ  
จุดมุงหมาย  (Goal)  นั่นเอง  สวนการไดฝกเขียนโครงการกิจกรรมเปนการทําใหครูที่ศึกษาคูมือได
รูวา  ส่ิงใดถูกตองแลวจะไดปฏิบัติในเรื่องตอไป  ส่ิงใดผิดไป  ก็ตองรูเชนกัน  สอดคลองกับกฎแหง
ผล (Law  of  effect)  ในทฤษฎีของทอรนไดค  (Thorndike  ,อางถึงใน   พิทยพันธ   แวะศรีภา   
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2542 : 87 )  ซ่ึงสรุปไววา  “ถาตองการใหใครเรียนรูอะไร   จงคอยจนกวาเขาจะทําอยางนั้นไดแลว  
จึงไดใหรางวัลแกเขา   และรางวัลนั้นตองไดรับทันที”   
 ผลการศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการพบวา  ควรมีเนื้อหาในเรื่อง   ความสําคัญและความหมายของ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยมีตัวอยางประกอบเพื่อใหเขาใจเนื้อหา
สาระในสวนนั้นไดมากขึ้น 
 2.  ผลการพัฒนาคูมือ   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน    มี   2  สวน    คือ   1)  คําชี้แจงการใชคูมือ  ซ่ึง
ประกอบดวยวัตถุประสงค   ขอบขาย  เนื้อหา   และคําแนะนําการศึกษาคูมือ  2)  เนื้อหาการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ประกอบดวย  ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูมีสวนรวมในการเขาคาย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต    กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบดวย    
การศึกษาศักยภาพของโรงเรียน   ผูเรียน  ชุมชน  ทองถ่ิน  กลุมเปาหมาย  การวางแผนการจัด
กิจกรรม  การนําไปใชและการประเมินผล    ทั้งนี้เนื่องจากของครูและผูเกี่ยวของมีความตองการ
ความรูความเขาใจเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ใน
ประเด็นหัวขอดังกลาวสอดคลองกับ   กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ   (2541:22)  เสนอ
ขั้นตอนการพัฒนาผู เ รียนใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของผู เ รียน  คือ  จัดตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน  ศึกษาสภาพปญหาและความตอง  การพัฒนาตามความเหมาะสมและ
ความแตกตางของผูเรียน  รวมทั้งการวางแผนการสอนและคูมือครู  การดําเนินกิจกรรมและการ
ประเมินผล    ทั้งนี้  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ไดตรวจสอบและให
ความเห็นวา  มีความเหมาะสมในทุกดาน ทั้งดานรูปแบบ  เนื้อหา  และการนําไปใช    โดยนําผล
จากการสํารวจความรูความเขาใจ  และความตองการพัฒนาคูมือ  และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการพัฒนาคูมือและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
และนําแนวคิดการสรางคูมือที่ดีของ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และมาเรียม  นิลพันธุ (2542 :  17 -18  )  ที่ 
กลาววา  ลักษณะของคูมือที่ดีมี  3  ดาน  คือ  เนื้อหาในคูมือตรงกับเรื่องที่จะศึกษา  ผูอานนําไป
ประยุกตใชได    มีตัวอยางประกอบ  และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ  ดานรูปแบบควรใชอักษรตัวโต
เพื่อใหอานงาย  มีภาพประกอบเหมาะสม  จัดรูปเลมนาสนใจ   ใชภาษาเขาใจงาย  เสนอจากเรื่อง
งายไปหายาก  ดานการนําไปใช   ตองระบุวิธีการชัดเจน  มีแผนภูมิตารางประกอบ  เพื่อเขาใจงาย   
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นอกจากนี้  เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแลว  ผูวิจัยไดนํา  
คูมือไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของคูมือ (E1 / E2)  ในการทดลองขั้นรายบุคคล   (Individual  
Tryout )  กับครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล  3 คนพบวา  มีประสิทธิภาพเทากับ  
87.77 / 92.23   สูงกวาเกณฑที่กําหนด  คือ  60 / 60   ในขั้นการทดลองขั้นกลุมยอย  (Small-group  
Tryout)  นําไปใชกับครูการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม   5  คน  มีผลการหาประสิทธิภาพ  
เทากับ  83.73 / 92.00    สูงกวาเกณฑของชัยยงค   พรหมวงศและคณะ  (2531)   ที่กําหนด
หลักเกณฑการหาประสิทธิภาพของคูมือ  ในการทดลองขั้นรายบุคคล  (Individual  Tryout ) ควรมี
ประสิทธิภาพ 60 / 60   ในขั้นการทดลองคูมือกลุมยอย  (Small-group  Tryout)  จํานวน   5  คน   
ควรมีประสิทธิภาพ  70 / 70   ทั้งนี้เนื่องจาก  ครูมีความสนใจและมีความตองการความรูความเขาใจ
เร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนเพราะคูมือไดผาน
การตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คร้ัง  ซ่ึงมีความเห็นวา
เหมาะสมตอการนําไปทดลองใชได   ซ่ึงกอนนําคูมือไปทดลองใช ไดผานการตรวจสอบคุณภาพ
จากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผู เชี่ยวชาญ  จํานวน   3  คร้ัง และปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะจนมีคุณภาพนําไปทดลองใชได    ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสําเริง  บุญเรืองรัตน  
กลาววา  การหาประสิทธิภาพของคูมือ  กระทําดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)   
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)   และความเหมาะสมของคูมือ  โดยผูรูหรือ
ผูเชี่ยวชาญ 
 3.  ผลการทดลองใชคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 ผลการทดลองใชคูมือ พบวา  ครูกลุมตัวอยางที่มีความตองการและสมัครใจที่จะศึกษา
คูมือจึงทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู    สอดคลองกับ ชาตรี มณีโกศล (2539:235)  ที่ทํา
การพัฒนาหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการสําหรับครูประถมศึกษาและพบวา ผูเขารับการทดลองบาง
คนถูกผูบริหารโรงเรียนบังคับใหมาเขารับการทดลอง ซ่ึงอาจมีผล ตอความกระตือรือรนในการ
เรียนรู   
 ผลการใชคูมือที่สรางขึ้น  พบวา  ครูที่ศึกษาคูมือมีความพึงพอใจในการอบรมแนะนํา
คูมือ  ทําใหการศึกษาจากคูมือมีความเขาใจมากขึ้น  สามารถนําความรูที่ไดรับจากคูมือไปปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได   ทั้งนี้เพราะ  คูมือไดผานกระบวนการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ    มีการหาประสิทธิภาพ ของคูมือ   มีการ
ทดลองใชคูมือเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองไปตามลําดับ    เพื่อใหคูมือมีคุณภาพมากที่สุด     
สอดคลองกับ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และมาเรียม   นิลพันธุ    (2542:  บทคัดยอ)   ที่ศึกษาและจัดทํา 
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คูมือปฏิบัติงานอาสาสมัครทองถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.)   โดยมีการ
จัดอบรม  เพื่อแนะนําการใชคูมือกอนการใชคูมือดวยผูเขารับการอบรมไดรับความรู  สรางเจตคติที่
ดี  บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  การนําผลจากการอบรมไปใช   คุณภาพของวิทยากร   และ
กิจกรรมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู  เชนเดียวกับอาทิยา  โลหพัฒนานนท (2535:บทคัดยอ)  ทําการ
สรางคูมือใหคําปรึกษาทางโภชนาการสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในชุมชนเขตเมือง   
โดยมีการจัดอบรมแกผูศึกษาคูมือ  พบวา  การฝกอบรมจะสามารถทําใหการปฏิบัติงานจริงมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผลการนําคูมอืไปศึกษาดวยตนเองและฝกปฏิบัติการเขียนโครงการ   พบวา  ครูสามารถ
ศึกษาดวยตนเองและเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เนื่องจาก  คูมือมีคําแนะนําการศึกษาคูมือไวเปนแผนภูมิขั้นตอน
ชัดเจน    สอดคลองกับ  สกุณา  ยวงทอง (2542 :บทคัดยอ)   ที่วา  การศึกษาคูมือโดยการเรียนรูดวย
ตนเองนั้น   ผูศึกษาคูมือสวนใหญจะอานคูมือ  และศึกษาตามประเด็นที่กําหนดในคูมือ  ทั้งนี้ไดมี
การนิเทศติดตามการศึกษาคูมือ   เพื่อใหการชวยเหลือ  แนะนําและทํางานรวมกับครูในการแกไข
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  (Joyce  &  Shower, 1987)   (อางถึง
ในวัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 155)  นอกจากนั้น  วัชรา  เลาเรียนดี  (2545 : 133)  กลาววา  การนิเทศ   
เปนการชวยเหลือ  สนับสนุนครู  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ  อันจะสงผลถึงการเรียนรูมีประสิทธิภาพ   
 4.  ผลการประเมินและแกไขปรับปรุงคูมือ 
           4. 1  ผลการประเมินความรู   เร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   พบวา  ครูมีความรูความเขาใจ  กอนและหลังการศึกษาคูมือ  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   แสดงวา  คูมือมีเนื้อหาตรงกับความสนใจและความ
ตองการ   รูปแบบนาสนใจ  นําเสนอเนื้อหาไปตามลําดับ  และครูสามารถประเมินความรูความ
เขาใจของตนเองได  อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญอยางเปน
ขั้นตอน  สอดคลองกับ  สกุณา   ยวงทอง  (2542 :  บทคัดยอ)  ทําการพัฒนาคูมือศึกษาธรรมชาติ
ประจําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในหมูบานแสลงพันธ    ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่ใชคูมือ   
มีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   ระดับ  .05    
           4.2   ผลการประเมินความคิดเห็นของครูที่มีตอคูมือ    ดานรูปแบบ  พบวา  ครูที่
ศึกษาคูมือสวนใหญมีความพึงพอใจดานรูปแบบของคูมือในระดับสูง  ทั้งนี้เพราะ คูมือที่สรางขึ้น  
มีตัวอักษรอานงายชัดเจน   รูปภาพประกอบเหมาะสมตามเนื้อหา  ขนาดรูปเลมเหมาะสม  ภาษาที่
ใชเหมาะสมกับผูศึกษาคูมือ  และนําเสนอกิจกรรมตามขั้นตอน  สอดคลองกับ  ปยพันธ  แสนทวีสุข   
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(2540: บทคัดยอ)  พบวา  ความคิดเห็นโดยสวนใหญมีความเห็นวา  คูมือมีความสมบูรณในระดับ
หนึ่ง  รูปแบบของคูมือ  ขนาดของคูมือ  รวมทั้งจํานวนหนามีความเหมาะสม สะดวกในการ
นําไปใชเชนเดียวกับ  แนวคิดของ   บุญเกื้อ ควรหาเวช  (2530:77)  ที่กลาววา  ในการพัฒนาคูมอืนัน้  
ควรจะคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้  คือ  ใชภาษาชัดเจนเขาใจงาย  ใครครวญถึงปญหาและสถานการณตางๆ
อยางทะลุปรุโปรง  เพื่อใหผูคูมือใชไดเปนอยางดี  ควรออกแบบ  คูมือใหสวยงามนาหยิบอาน   ควร
มีภาพประกอบหรือการตูนประกอบ  เพื่อใหนาสนใจ  หากเปนเลมควรทําปกใหสวยงามและ
ทนทานตอการใช  เขียนหนาปกใหเดนชัด  เพื่องายตอการบงชี้ในภายหลัง  แมจะกําหนดหัวขอไว
ตามองคประกอบขางตนก็ตาม   ผูทําคูมืออาจตัดหรือเพิ่มหัวขอใดตามความเหมาะสม  ดานเนื้อหา
พบวา  ครูผูศึกษาคูมือสวนใหญมีความเห็นวา  เนื้อหามีรายละเอียดตรงกับเรื่องที่ศึกษาเหมาะสมกบั
ผูศึกษาคูมือ   ผูศึกษานําไปประยุกตใชได  อางอิงได   เพราะเนื้อหาที่นําเสนอในคูมือมาจากความ
ตองการของครู  จึงเหมาะสมกับครูผูศึกษาคูมือ   สอดคลองกับ  ปยพันธ  แสนทวีสุข  (2540: 
บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การสรางคูมือการสอนปฏิบัติดนตรีสากล  ระดับอุดมศึกษา  พบวา  ความ
คิดเห็นสวนใหญมีความเห็นวา  เนื้อหามีความเหมาะสม  คือทั้งภาคทฤษฎีและแบบฝกหัด  การจัด
วางเนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายากและมีความตอเนื่องเชื่อมโยง  โดยมีความสัมพันธ
ที่ตอเนื่องในการเพิ่มทักษะที่ยากขึ้น   ดานการนําไปใช  ครูผูศึกษาคูมือสวนใหญมีความเห็นวา  
เมื่อศึกษาคูมือแลว  มีความรูความเขาใจและสามารถเขียนโครงการได  ทั้งนี้เพราะคูมือไดระบุ
ขั้นตอนวิธีใชขัดเจน  มีตัวอยางประกอบนําไปปฏิบัติไดจริงทําใหสามารถปฏิบัติได  สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และมาเรียม  นิลพันธุ  (2542: 17-18 )  ไดกลาวถึงลักษณะที่ดี
ของคูมือในดานการนําไปใช  ควรระบุขั้นตอนวิธีการใชใหชัดเจน  มีแผนภูมิ  ตาราง  ตัวอยาง
ประกอบใหสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มีขอมูลเพื่อสามารถใช  และ ประสานงานตางๆไดสะดวก
รวดเร็ว  และบอกสิทธิประโยชน  และขอควรปฏิบัติใหเขาใจงาย 
 ผลการประเมินความสามารถในการทําโครงการ พบวา  ความถูกตองของโครงการ   
สวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับสูง    ทั้งนี้เปนเพราะ  ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูได  โดยโครงการแตละโครงการ  ประกอบดวย  หลักการ   
วัตถุประสงค    วิธีดําเนินการ   ระยะเวลา   แหลงเรียนรู  งบประมาณ  เครือขาย   แนวทางการ
จัดการเรียนการสอน   ส่ือการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  ดานเนื้อหา  พบวา  มี
ความสามารถอยูในระดับสูง   เพราะสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน  เปนเรื่องราวที่มีในชุมชนทองถ่ิน  บุคลากรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  การ
กําหนดเปนคาหนวยกิตและแผนการสอนที่ชัดเจน  ทั้งนี้เพราะการกําหนดคาหนวยกิตและแผนการ 
สอนเปนการแสดงถึงการนําหลักสูตรไปใชสอดคลองกับ  วัฒนาพร  ระงับทุกข  (2542:1)  ที่กลาว 
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วา  แผนการสอน  เปนแผนการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนการเตรียมการสอนมีระบบ  และ
เปนเครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูจุดประสงคการเรียนรู  บรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  และชัยพฤกษ  เสรีรักษ   (2543:38)  ที่กลาววา  การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูของนักเรียน  ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง  มีสวน
รวมในการวางแผนการเรียนรู  ใชแหลงเรียนรูในทองถ่ิน  และมีโอกาสประเมินตนเองและรวม
ประเมินผูอ่ืนดวย   แนวทางการจัดกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พบวา   ครูสวนใหญมี
ความสามารถอยูในระดับสูง    ในการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งเพราะ  การ
ที่ผูเรียนไดคิดเอง  ทําเอง  ปฏิบัติเอง  และสรางความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  มี
สวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย  กิจกรรมและวิธีการเรียนรู  จะทําใหสามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 มาตราที่  22  ที่
กําหนดวา  การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด และสอดคลองกับสํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543 : 20)  
ที่กลาววา  การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  เปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงพัฒนา 
“คน”  และ  “ชีวิต”  ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มความสามารถ  สอดคลองกับความถนัด  
ความสนใจ  และความตองการของผูเรียน   ทํานองเดียวกับ  ชวโรจน   ทองอําไพ  (2543  :  103)  ที่
ไดศึกษาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขององคการบริหารสวนตําบล  พบวา  กิจกรรมที่เยาวชนเขา
รวมไดดี  คือ  มีกิจกรรมที่เกิดจาการมีสวนรวมของเยาวชนและชุมชน 
 ผลการประเมินความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  พบวา  ครูสวนใหญสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนของกระบวนการ   
ทั้งนี้เพราะครูที่ปฏิบัติมีความรูความเขาใจเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการจากคูมือ  และปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตามความรูที่ไดรับไปตามลําดับ   
ทั้งนี้เพราะครูการศึกษานอกโรงเรียนมีคูมือใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   สอดคลองกับ  กันทิมา  เอมประเสริฐ  (2543  :  บทคัดยอ)   
ทําการพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน   ในระดับประถมศึกษา  ผลปรากฏวา   
ครูผูสอนสามารถเขียนแผนการสอนของตนเอง  โดยการบูรณาการกลุมประสบการณตางๆ   
รวมกับวิชาแกนได    ทํานองเดียวกับ  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย  และ  มาเรียม  นิลพันธุ  (2542 : 14 – 15)   
กลาววา   คูมือ  เปนแหลงของความรูของผูที่ศึกษาและที่สําคัญคูมือจะเปนตัวชวยใหมีความเขาใจ
มากขึ้น  สามารถนําไปปฏิบัติได   
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ขอเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ผูวิจัยไดทําการสรุปแนวคิดและเสนอในรูปของการ
เสนอแนะทั่วไป  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ในการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา 
การ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  เพือ่ใหการนําไปใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะบางประการ  ดังนี ้
 1.  จากผลการวิจัยพบวา  หลังการใชคูมือเรื่อง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความรูความเขาใจ  เร่ือง  การจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น   ดังนั้น  หนวยงานที่
เกี่ยวของ  คือ  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  ควรนําคูมือไปทดลองใชโดยศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ  จังหวัดนครปฐม 
 2.  จากผลการวิจัยพบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความคิดเห็นวา  คูมือจะใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เนื้อหาในคูมือ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยูเสมอ  ดังนั้น  ครูจึงควรมีการติดตามผลการใชคูมือ
เปนระยะ  และมีการประเมินพรอมทั้งปรับปรุงคูมือใหเหมาะสมเปนปจจุบัน 
 3.  จากการวิจัยพบวา  ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอยูในระดับสูง  แตความสามารถในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดานการกําหนดยุทธศาสตร   เชน
ความประหยัด  การกําหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม  และความปลอดภัย  ยังต่ํากวาดานอื่น  
ดังนั้น  ผูเกี่ยวของควรจัดประชุมชี้แจงและแนะนําใหครูสามารถกําหนดยุทธศาสตรโดย การอบรม  
ชวยเหลือใหคําปรึกษา  และเพิ่มเวลาเพื่อใหครูไดศึกษาคูมือใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยที่ควรดําเนินการ
ตอไปนี้ 

1.  ควรมีการศึกษาวิจัย  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เชน  การทํางานเปนกลุมและการมีสวนรวมที่จะชวยใหงานประสบ
ความสําเร็จ   ความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอ่ืน  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน   
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2.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญ  อันจะสงผลใหการคิดเปน  มี

ประสิทธิภาพตอโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
เชน  ส่ือ  แหลงเรียนรู  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.  ควรมีการศึกษาองคประกอบของกระบวนการกลุม  ซ่ึงมีความแตกตางระหวางบุคคล  
เชน  เพศ  อายุ   อันจะสงผลตอการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การใหมีประสิทธิภาพ 
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 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรยีน” 
มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชียวชาญเปนผูตรวจเครือ่งมอืวิจยั  เพือ่ประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปน
ผูตรวจเครือ่งมอืวิจยัใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 

 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5479                            บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

19 ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือ 
 

เรียน  นางวิริตา  พูลสุข 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” 
มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยา 
นิพนธ   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร   จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจ 
เครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 

 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5480                              บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

19 ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอเชิญเปนผูตรวจเครื่องมือ 
 

เรียน  นางสาวนวลพรรณ  ศาสตรเวช 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” 
มีความประสงคจะขอเรียนเชิญทานในฐานะผูเชียวชาญเปนผูตรวจเครื่องมือวิจัย เพื่อประกอบการทําวิทยา 
นิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดเปนผูตรวจ
เครื่องมือวิจัยใหกับนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 

 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5470                             บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                   พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

       24      ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรยีน” 
มีความประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกบัครูผูสอน ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดอนุญาต
ใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมอืวิจยัดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5471                              บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

24 ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรยีน” 
มีความประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกบัครูผูสอน ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดอนุญาต
ใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมอืวิจยัดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5472                             บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

24  ตุลาคม  2549 
 

เรื่อง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรยีน” 
มีความประสงคจะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกบัครูผูสอน ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดอนุญาต
ใหนักศึกษาดังกลาวไดทดลองเครื่องมอืวิจยัดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 
 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5472                              บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                  พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

3  พฤศจิกายน  2549 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” 
มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน  ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ครูผูสอน  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5473                              บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

3  พฤศจิกายน  2549 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” 
มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน  ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ครูผูสอน  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ท่ี ศธ 0520.107 (นฐ) / 5474                              บัณทิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                    พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

3 พฤศจิกายน  2549 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี 
 

 ดวย    นางวนิดา    ฤทธิ์เจริญ     นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต       สาขาวิชาลักสูตรและ 
การนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง  “การพัฒนาคูมือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” 
มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน  ในหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทํา
วิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ครูผูสอน  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิชัย) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3424-3435, 0-3421-8788 
 

 
 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ  พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  คาประสิทธิภาพของคูมือ 

                                                           คาสถิติท่ีใชในการวจัิย 
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แบบสอบถามเพื่อใชเปนแนวทางในการทําวิจัย 
เรื่อง  การพฒันาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู  
         แบบบรูณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 
เกริ่นนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  กําหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักวา  ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา  ผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน  แกปญหาและเรียนรูจากประสบการณจริง  สถานศึกษาจึงตอง
ใหความสําคัญกับการจัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อสรางภูมิคุมกันที่มั่นคงใหกับผูเรียน  ทั้ง
ดานชีวิตและสังคม   เพื่อใหผูเรียนไดคนพบและใชศักยภาพที่มีตนอยางเต็มที่  เลือก  ตัดสินใจได
อยางมีเหตุผล  เหมาะสมกับตนเอง  ครูจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ   เพื่อใหผูเรียนมีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  มี
ทั้งความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  รูจักตนเอง  พึ่งตนเอง  มีทักษะและประสบการณอยางเพียงพอใน
การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ  และปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดอยาง
เหมาะสมของทุกชวงชีวิต 
 ในการสอบถามครั้งนี้  เพื่อจะไดทราบวา  ทานมีความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเปนอยางไร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   

การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีความประสงคเพื่อศึกษาสภาพความตองการและความคิดเห็น   
การพัฒนาคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อนําผลการวิจัยไปใชการสรางคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
ตอนที่  2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ  
                  เรียนรูแบบบูรณาการ 

3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามสภาพความเปนจริง  จะเปน 
ประโยชนตอการวิจัยคร้ังนี้  เพราะจะทําใหทราบสภาพความตองการในการพัฒนาคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณครูการศึกษานอกโรงเรียนทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม   เสร็จเรียบรอย 
แลวกรุณาสงแบบถามคืนดวยจักเปนพระคุณอยางสูง 
 
 

ผูวิจัย  นางวนดิา   ฤทธิ์เจริญ 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่อง  /  ลงใน       หนาขอความ   ตามความเปนจริงของทาน 
ขอ สําหรับผูตอบแบบสอบถาม 
1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 

เพศ                  ชาย                           หญิง 
 
อายุ             
     นอยกวา  30  ป               30 – 35  ป                  36 – 40  ป 
     41 – 45  ป                      46  ปขึ้นไป 
 
ระดับการศึกษา 

    ต่ํากวาปรญิญาตรี               ปริญญาตรี                  สูงกวาปริญญาตรี 
 โปรดระบุสาขาวิชาเอก................................................ 
 
ประสบการณทํางาน 

    นอยกวา  5  ป               5 – 10  ป               11 – 15   ป  
    16 – 20   ป                   มากกวา  20  ป 

 
ไดรับความรูเรื่องการพัฒนาการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ  ดวยวิธีการจาก 
        คูมือการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            การอบรม 
            ศึกษาดวยตนเองจากเอกสาร  ตําราตางๆ 
            อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)  ............................................................................        
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ตอนที่  2  ความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับการจดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติดวยการจดัการเรียนรูแบบ  
                 บูรณาการ 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน     หรือเติมคําลงในชองวางตามความเปนจริง 
 1.  ทานเคยเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือไม 
         1.1   เคย   
         12   ไมเคย   เพราะ................................................................................................................ 
                     ..................................................................................................................................... 
2.  ทานมีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ  
     หรือไม   อยางไร  (ทําเครื่องหมาย   /  หนาขอถูกและ   X  หนาขอผิดลงในชองวาง) 

 2.1  หลักสูตรการศึกษาพืน้ฐาน  กําหนดใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียน    
                    เพื่อใหผูเรียนสามารถตนเอง  รูจักรักและเหน็คุณคาในตนเองและผูอ่ืน  คนพบความ  
                    ถนัดและความสนใจ  และเลือกตัดสินใจที่เหมาะสมกับตนเอง   

 2.2  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเปนเงือ่นไขสําคัญในการจบหลักสูตร 
 2.3  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนการจดักิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม  เพื่อการ  

              แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 2.4  ครูผูสอนเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตแตเพียงผูเดยีว 
 2.5  ชุมชน  ผูปกครอง  ไมมีสวนเกีย่วของในการจดักิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติของผูเรียน 

3.  ตามความคดิของทาน  ทานคิดวา  วิธีใดดีที่สุดในการแกปญหาการจัดกิจกรรมพฒันา 
     คุณภาพชวีติดวยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 คูมอืการจัดกจิกรรมพัฒนาคณุภาพชวีิต 
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ศึกษาดวยตนเองจากเอกสารตางๆ 

4.  ทานสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการไดหรือไม  
อยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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แบบสมัภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ 
เร่ือง 

การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
         สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คําชี้แจง  ในการตอบแบบสัมภาษณ 

1.  แบบสัมภาษณฉบับนี้  มีความประสงคศึกษาสภาพความตองการและความคิดเห็น 
การพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการสรางโครงรางคูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
 2.  แบบสัมภาษณ  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
      ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูบริหาร  
      ตอนที่  2  สภาพความตองการและความคิดเห็นการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนา  
                                   คุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
      ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอื่นๆ   
 3.  ผูวิจัยขอความรวมมือจากทานในการเตรียมขอมูลเกี่ยวกับขอบขายเนื้อหาสาระในการ
พัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  เพื่อใชในการสัมภาษณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนในการพัฒนาคูมือการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน
ตอไป 
 ขอขอบคุณผูบริหารทุกทานเปนอยางสูงทีก่รุณาใหสัมภาษณ 

 
ผูวิจัย  นางวนดิา   ฤทธิ์เจริญ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่อง   √    ลงใน       หนาขอความและเติมคําหรือขอความลงในชองวางให
ตรงกับความจริงมากที่สุด 

1. เพศ 
                                 ชาย 

                                      หญิง   
2. อายุ............................................ป 
3.   ระดับการศึกษา 

                 ปริญญาตรี  
                   สูงกวาปริญญาตรี 
                   อ่ืนๆ...............................    

       4.   ปจจุบนัทานดํารงตําแหนง 
                             ผูบริหารสถานศึกษา   
                             ศึกษานิเทศก 
                            ผูรับผิดชอบงานหลักสตูร  
                            ครูการศึกษานอกโรงเรียน 
       5.   ทานไดดํารงตําแหนงมาแลว...........................................ป 
 
ตอนที่  2  สภาพความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคูมอืการจัดกจิกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน   
1.  ตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจาก  8  กลุมสาระการเรียนรู  เพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตของผูเรียน  
ทานคิดวามีความสําคัญและจาํเปนอยางไร  สําหรับครูที่ตองจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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2.  ทานคิดวาควรใหความรูแกครูในเรื่องใดบาง  (เนื้อหา)  เพื่อใหครูมีความสามารถในการจดั
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการได 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3.  คูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติดวยการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครู
การศึกษานอกโรงเรียน  ควรมีลักษณะอยางไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ตอนที่  3   ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



190 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ  สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  /  ตามความเห็นของทานโดยพิจารณาจากเกณฑ  ดังนี ้
      

 ระดับความคดิเห็น ประเด็นคําถาม 
3 2 1 

ดานรปูแบบ 
1.  ขนาดรูปเลมเหมาะสม 
2.  ตัวอักษรอานงาย 
3.  รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 
4.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน 
ดานเนื้อหา 
5.  วัตถุประสงคของคูมอืกําหนดไวชัดเจน 
6.  ระบุขอบขายเนื้อหาคูมือครอบคลุมตามวัตถุประสงค 
7.  คําแนะนําการศึกษาคูมือ  เขียนไดชัดเจน  เขาใจงาย 
8.  เนื้อหาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมพัฒนาคณุภาพชวีิตตรงกับ
ความตองการและความจําเปน 
9.  เนื้อหาการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตมีความเหมาะสม 
การนําไปใช 
10.  กําหนดขั้นตอนการศึกษาคูมือไวชัดเจน  เหมาะสม 
11.  กําหนดกจิกรรมไดสัมพันธกัน 
12.  กิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของคูมือ 
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แบบประเมินความสามารถของครูท่ีศึกษาคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ 
              ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครกูารศึกษานอกโรงเรียน 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  /  ตามระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของทาน ดังนี้ 
  ระดับ  3  หมายถึง  ความสามารถสูง 
  ระดับ  2  หมายถึง  ความสามารถกลาง 
  ระดับ  1  หมายถึง  ความสามารถต่ํา 
 กาํหนดเกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ย  น้ําหนักความเหมาะสม  ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยต้ังแต   2.50 – 3.00    ระดับความสามารถสูง 
  คาเฉลี่ยต้ังแต  1.50 –  2.49    ระดับความสามารถกลาง 
  คาเฉลี่ยต้ังแต  1.00 -  1.49     ระดับความสามารถต่ํา 

ระดับความสามารถ รายการ 
n รอยละ  X S.D. 

ความถูกตองของโครงการ 
1.  หลักการ................................................................................................ 
2.  วัตถุประสงค.......................................................................................... 
3.  วิธีดําเนินการ......................................................................................... 
4. ระยะเวลา............................................................................................... 
5.  แหลงเรียนรู.......................................................................................... 
6.  งบประมาณ.......................................................................................... 
7.  เครือขาย............................................................................................. 
8. การประเมินโครงการ........................................................................... 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ............................................................................. 
ความเหมาะสมของเนื้อหาในโครงการ 
10.  สอดคลองกับสภาพและความตองการของผูเรียน........... 
11.  เปนเรื่องราวที่มีในชุมชนและทองถิ่น................................................ 
12.  บุคลากรในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม............................. 
13.  การกําหนดหนวยกิตและแผนการสอนชัดเจน…………………….. 
แนวทางการจัดกิจกรรม เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
14.  ผูเรียนไดคิดเอง  ทําเอง ปฏิบัติเอง  และสรางความรู  ดวยตนเองจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย........................................................................ 
15.  ผูเรียนสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย กิจกรรม 
และวิธีการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
16.  ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู 

 
14 
14 
17 
17 
15 
18 
20 
21 
19 
 
20 
19 
23 
23 
 
20 
 
24 
 
24 

 
53.85 
53.85 
65.38 
65.38 
57.69 
69.23 
76.92 
80.77 
73.08 
 
79.92 
73.08 
88.46 
88.46 
 
79.92 
 
92.31 
 
92.31 

 
2.53 
2.53 
2.65 
2.65 
2.58 
2.69 
2.77 
2.81 
2.73 
 
2.77 
2.73 
2.88 
2.88 
 
2.77 
 
2.92 
 
2.92 

 
0.50 
0.50 
0.49 
0.49 
0.50 
0.47 
0.43 
0.40 
0.45 
 
0.43 
0.52 
0.33 
0.33 
 
0.43 
 
0.27 
 
0.27 
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แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ  ของครูการศึกษานอกโรงเรียน 

 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่อง  /  ตามกิจกรรมทีไ่ดปฏิบัติ 
 

ความสามารถในการจดักิจกรรม ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
ดานความรูพืน้ฐาน 
-มีการศึกษา  สํารวจขอมูลที่สามารถนําไปสูการจัดทําโครงการอยาง
สอดคลองเหมาะสม................................................................................ 
-มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน………………………………… 
-มีการกําหนดเปาหมายทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพตรงกบัสภาพปญหา
และความตองการ……………………………………………………… 
-มีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนนิที่เนนความประหยัดและ
ประสิทธิผลของการจัดกจิกรรม............................................................. 

 
 

……… 
.......... 

 
........... 

 
............ 

 
 

……… 
.......... 

 
.......... 

 
.......... 

ดานกระบวนการจัดกิจกรรม 
-มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองเหมาะสมกบัสภาพปญหาและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย…………………………………………… 
-มีการจัดกิจกรรมที่มุงเนนการมีสวนรวมและมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น................................................................................................. 

 
 

............. 
 

............ 

 
 

........... 
 

............ 
ดานการนาํไปใช 
-สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวนั…………………………. 
-การดําเนินการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน. 

 
........... 
.......... 

 
.......... 
.......... 
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แบบประเมินความรูความเขาใจ 
เร่ือง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ  ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ   สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
(กอน - หลังศึกษาคูมือ) 

 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  X ทับอักษร  ก  ข  ค  ง  ท่ีเห็นวาถูกตองที่สุด 
 
1.  ขอใดถือความหมายของคําวา  ”กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต”  ที่ถูกตองที่สุด 
    ก.   กิจกรรมที่เปนเงื่อนไขในการจบหลักสูตร  
      ข.   กิจกรรมที่ตองทําทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
    ค.   กิจกรรมการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนพื้นฐาน 
      ง.    ถูกทุกขอ  
2.  กิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตมีความสําคญัอยางไร 

ก.  ถือเปนเกณฑการจบหลกัสูตร 
ข.  พัฒนาความสามารถของผูเรียน 
ค.  ชวยใหผูเรยีนบรรลุคุณสมบัติที่พึงประสงค 

    ง.  ถูกทุกขอ 
3.  วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิต (กพช.)  ขอใดถูกตองที่สุด 
        ก.   เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูรอบตัวท่ีทันสมัย 
        ข.  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาจากประสบการณจริง 
        ค.  เพื่อใหผูเรียนฝกทกัษะคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาเปน 
        ง.   เพื่อใหผูเรียนไดรับความสุข  ความสนุกสนานนาํไปใชในชีวิตประจําวนั 
4. กิจกรรมพฒันาการพบกลุมมีประโยชนตอนักศกึษาอยางไร 
        ก.  เพื่อใหเกิดกระบวนการคิดเปน  
        ข.  เพื่อฝกทักษะกระบวนการกลุม   

เปดหนา
ตอไปคะ 

     ค. เพื่อการแกปญหาการเรียนรูจากบทเรียน 
        ง.  ถูกทุกขอ 
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5.  ขอใดคือการกําหนดคาหนวยกิตของการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิต 

ก.  การใชกระบวนการกลุม 
ข.  ระยะเวลาในการปฏิบัติกจิกรรม 
ค.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการจดักิจกรรม 
ง.  ถูกทุกขอ 

6.   เครื่องฉายสไลดจัดอยูในสื่อการสอนประเภทใด 
ก.  ประเภทวสัดุ   
ข.  ประเภทอปุกรณ    
ค.  ประเภทวิชาการ 
ง.   ถูกทั้ง  ก และ ข 

7.  บรรยากาศการเรียนรูในการจัดกจิกรรมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวติควรเปนอยางไร 
ก.  มีความสุข 
ข.  มีความเปนกันเอง 
ค.  มีความสนุกสนาน 
ง.  ถูกทุกขอ 

8. ขั้นตอนแรกของการวางแผนคือขอใด 
ก.  กําหนดวัตถุประสงค 
ข.  กําหนดแนวทางการประเมินผล      
ค.  วิเคราะหสภาพปญหา  และความตองการ 
ง.  ตัดสินใจเลอืกวิธีการที่เหมาะสม  ที่สามารถเดินไปสูเปาหมายตามที่กําหนด 

9.  วัตถุประสงคของการนิเทศติดตามและประเมนิผลคือขอใด 
          ก. ทราบสภาพการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และความตองการ 
         ข.  ชวยใหบคุคลที่เกี่ยวของเขาใจบทบาทหนาที่  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 
         ค. ใหบคุลากรทุกฝายไดรวมกนัพัฒนาเพื่อใหกิจกรรมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 
         ง.  ถูกทุกขอ 
10. ขอใดเปนความหมายของ “การประเมินผลและรายงานผล”   
         ก.  กระบวนการหรือกิจกรรมที่สอดแทรก   
         ข.  เพื่อรายงานตอสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ   
         ค.  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมวาบรรลุวัตถุประสงค     
         ง. ถูกทุกขอ 

เปดหนาตอไป 
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11.  ขอใดคือหัวใจสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            ก.  การสํารวจขอมูล 
            ข.  ขอมูลสารสนเทศ 
            ค.  การใหคาํปรึกษา 

  ง.  การจัดวางตัวบุคคล 
12. ตามหลักของการจัดกจิกรรมพัฒนาภาพชีวิตผูเรียนทกุคนมีความเหมือนกันในแงใด 
             ก.  สิทธิและศักดิ์ศรี 
             ข.  ความสามารถ 
             ค.  พัฒนาการ 
             ง.  ศักยภาพ 
13.  ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับปรัชญา “คิดเปน” 

   ก.  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนใชกระบวนการกลุม 
   ข.  เพื่อมุงเนนในการฝกทักษะกระบวนการแกปญหา 
   ค.  เพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว  สังคม 
    ง.  ถูกทุกขอ 

14. ขอใดคือการทํางานเปนกลุมจะประสบผลสําเร็จหลายประการยกเวนขอใด 
   ก.  กระบวนการกลุม  กระบวนการแกปญหา 
    ข.  ยึดเอาความคิดของตนเองเปนหลัก 
    ค.  มีคุณธรรม    จริยธรรม 
     ง.  มีมนุษยสัมพันธ 

15.  ขอใดไมใชขัน้ตอนของกระบวนการคดิเปน 
     ก.  ขั้นทดลอง 
     ข.  ขั้นตัดสินใจ 
    ค.  ขั้นวิเคราะห 
      ง.  ขั้นสํารวจขอมูล 

16.  ขอใดเปนกิจกรรมเกีย่วกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
       ก.  มีความรับผิดชอบ  เสียสละเพื่อสวนรวม 
       ข.  การรูจักสิทธิหนาที่ของตนและผูอ่ืน 
       ค.  เปนผูนําที่ด ี

เปดหนาตอไป        ง.  ถูกทุกขอ 
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17.  ในการสงเสริมผูเรียนครูไมควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขอใด 
  ก.  จัดกจิกรรมที่ปลูกฝงระเบียบวนิัย  กฎ  กติกา 

ข.  จัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในแตละกลุม 
ค.  จัดกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติงานนาน ๆ  เพือ่จะไดรูจักควบคุมกลามเนื้อไดด ี
ง.  จัดกิจกรรมใหมีการและเคลื่อนไหว  และใหผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ 

18.  กิจกรรมในขอใดเปนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 
    ก.  กิจกรรมวันพอวันแม 
    ข.  กิจกรรมวันสงกรานต 
     ค.  กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด 
     ง.  กิจกรรมวันการศกึษานอกโรงเรียน 

19.  การทํากิจกรรมพัฒนาคณุภาพชวีิตผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิตจาก    
       ขอบขายเนื้อหาใด 

  ก.  กิจกรรมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี
               ข.  กิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

     ค.  กิจกรรมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน 
     ง.  ถูกทุกขอ 

20.  ขอใดคือการวัดผลและประเมินผลของกิจกรรมเขาคาย 
      ก.  การมีสวนรวมในกิจกรรม 
      ข.  ประเมินผลการฝกทักษะชวีิต 
       ค.  การอภิปรายแนวคดิภายในกลุม 
     ง.  ถูกทุกขอ 

21.  วัตถุประสงคของการมีสวนรวม  ขอใดถูกตองที่สุด 
        ก.  เพื่อใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
        ข.  เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและความคิดเห็น 
        ค.  เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวติประจําวนัได 
        ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 
 เปดหนาตอไป 
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22.  หลักสูตรแบบไหนที่สอดคลองกับหลักการของการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิต 

  ก.  หลักสูตรทีย่ึดความตองการของผูเรียน 
ข.  หลักสูตรที่ยึดความตองการของครู 
ค.  หลักสูตรที่ยึดความตองการของกรรมการ 

 ง.  หลักสูตรที่ยึดความตองการของชุมชน 
23. ขอใดคือการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

ก.  คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูเรียน 
ข.  ใหผูเรียนมบีทบาทสําคัญในการเรยีนรู 
ค.   คํานึงถึงหลักสูตรการเรียน  

       ง.    ถูกทุกขอ 
24.  ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง “การเรียนรูสูงสุด”   

      ก.  การมีสวนรวมในการแบงปนประสบการณ  ความรู   
ข. ความคิดเหน็ของผูเรียนกบัผูเรียนหรือผูเรียนกับผูสอน   
ค.  ตองเกิดงานหรือเกดิการสรางความรู  ความเขาใจ 
ง.  ถูกทุกขอ 

25.  ขอใดเปนองคประกอบของกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีิต 
     ก.  ประสบการณ 
      ข.  การสะทอนความคิดและอภิปราย 
    ค. ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
      ง.  ถูกทุกขอ  

26. ผูเรียนนําประสบการณเดิมของตนออกมาใชในการเรียนและการแบงปนผลประโยชน  
     ของตนกับเพื่อนๆ  เปนองคประกอบในขอใด 

       ก.  ประสบการณ 
       ข.  การสะทอนความคดิและอภิปราย 
       ค.  ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
       ง.  การทดลองหรือประยกุตแนวคิด 

 
 
 

เกงมากคะเปดหนาตอไป 
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27.  ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม       
      เปนองคประกอบในขอใด 

      ก.  ประสบการณ 
      ข.   การสะทอนความคดิและอภิปราย 
      ค.  ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
        ง.   การทดลองหรือประยุกตแนวคิด   

28.  การที่ผูเรียนนําเอาการเรียนไปประยุกตใช  เปนองคประกอบในขอใด 
        ก.  ประสบการณ 
       ข.   การสะทอนความคดิและอภิปราย 
     ค.  ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด 
         ง.  การทดลองหรือประยุกตแนวคิด   

29.   หลักสําคัญของ  “การเรียนรูแบบมีสวนรวม” คือขอใด 
        ก.  อาศัยประสบการณเดิมของผูเรียน 
        ข.  เกิดการเรียนรูใหมอยางตอเนื่อง 
       ค.  มีปฏิสัมพันธ   มีสวนรวมชวยขยายเครือขายความรู 
        ง.  ถูกทุกขอ 

30.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีประโยชนตอผูเรียนหลายประการยกเวนขอใด 
     ก.  เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณจริง 
      ข.  เพื่อใหผูเรียนจะไดผานกิจกรรม 
      ค.  เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนาน และการมีสวนรวม 
       ง.  เพื่อใหผูเรียนฝกทักษะคิดเปน 

                                                                                                                       
 
 

  ทําเสร็จแลว  เกงจังเลย 
 
 
 
 
 
 
เฉลย :   1. ง   2.ง  3.ก  4.ง   5.ง   6.ข   7.ง   8.ค   9.ง   10.ง   11.ค   12.ก   13.ง   14.ข   15.ก   16.ง   17.ค   18.ค 
             19.ง    20.ง   21.ง   22.ก   23.ง   24.ง   25.ง   26.ก   27.ข   28.ง   29.ง   30.ข 
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ตารางที่ 17   ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือ  คร้ังที่ 1  ของผูเชี่ยวชาญ 
คาคะแนน เกณฑ ประเด็น 

+1 0 -1 
รวม เฉลี่ย 

สอด 
คลอง 

ไมสอด 
คลอง 

ดานรูปแบบ 
1.  ขนาดรูปเลมเหมาะสม........................ 
2.  ตัวอักษรอานงายชัดเจน....................... 
3.  รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา........... 
4.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความ
ชัดเจน................................ 
ดานเนื้อหา 
5.   วัตถุประสงคของคูมือกํ าหนดไว ชัด เจน
เหมาะสม.......................... 
6 .   ระบุขอบขาย เนื้ อหาคูมือครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค................................ 
7.  คําแนะนําการศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจนเขาใจ
ไดงาย.................................. 
8.  เนื้อหาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการตรงกับความตองการและความจําเปน 
……………………………………. 
9.  เนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเหมาะสม
กับพื้นความรูของผูเรียน....................................... 
การนําไปใช 
10.  กําหนดขั้นตอนการศึกษาคูมือไว ชัดเจน
เหมาะสม...................................... 
11.  กําหนดกิจกรรมและแบบฝกไดสัมพันธกัน
................................... 
12.  กิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของ
คูมือ.......................... 
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือ  คร้ังที่ 2  ของผูเชี่ยวชาญ 

คาคะแนน เกณฑ ประเด็น 
+1 0 -1 

รวม เฉลี่ย 
สอด 
คลอง 

ไมสอด 
คลอง 

ดานรูปแบบ 
1.  ขนาดรูปเลมเหมาะสม........................ 
2.  ตัวอักษรอานงายชัดเจน....................... 
3.  รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา........... 
4.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความ
ชัดเจน................................ 
ดานเนื้อหา 
5.   วัตถุประสงคของคูมือกํ าหนดไว ชัด เจน
เหมาะสม.......................... 
6 .   ระบุขอบขาย เนื้ อหาคูมือครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค................................ 
7.  คําแนะนําการศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจนเขาใจ
ไดงาย.................................. 
8.  เนื้อหาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการตรงกับความตองการและความจําเปน 
……………………………………. 
9.  เนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเหมาะสม
กับพื้นความรูของผูเรียน....................................... 
การนําไปใช 
10.  กําหนดขั้นตอนการศึกษาคูมือไว ชัดเจน
เหมาะสม...................................... 
11.  กําหนดกิจกรรมและแบบฝกไดสัมพันธกัน
................................... 
12.  กิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของ
คูมือ.......................... 
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ตารางที่ 19  ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของคูมือ  คร้ังที่ 3  ของผูเชี่ยวชาญ 

คาคะแนน เกณฑ ประเด็น 
+1 0 -1 

รวม เฉลี่ย 
สอด 
คลอง 

ไมสอด 
คลอง 

ดานรูปแบบ 
1.  ขนาดรูปเลมเหมาะสม........................ 
2.  ตัวอักษรอานงายชัดเจน....................... 
3.  รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา........... 
4.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความ
ชัดเจน................................ 
ดานเนื้อหา 
5.   วัตถุประสงคของคูมือกํ าหนดไว ชัด เจน
เหมาะสม.......................... 
6 .   ระบุขอบขาย เนื้ อหาคูมือครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค................................ 
7.  คําแนะนําการศึกษาคูมือเขียนไดชัดเจนเขาใจ
ไดงาย.................................. 
8.  เนื้อหาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการตรงกับความตองการและความจําเปน 
……………………………………. 
9.  เนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเหมาะสม
กับพื้นความรูของผูเรียน....................................... 
การนําไปใช 
10.  กําหนดขั้นตอนการศึกษาคูมือไว ชัดเจน
เหมาะสม...................................... 
11.  กําหนดกิจกรรมและแบบฝกไดสัมพันธกัน
................................... 
12.  กิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของ
คูมือ.......................... 
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คาประสิทธิภาพของคูมือ 
 
ตารางที่ 20    คาประสิทธิภาพของคูมือจากการทดลองเปนรายบุคคล 

คะแนนทายหนวย  
คนที่ หนวยที่ 1 

(10) 
หนวยที่  2 

(10) 
หนวยที่  3 

(10) 

คะแนนทดสอบ 
หลังศึกษาคูมอื 

(30) 
1 9 9 10 28 
2 8 7 10 27 
3 9 8 9 28 

รวม n = 3 79 83 
 
 
 
 คาประสิทธิภาพ  E1 / E2

 คะแนนเต็ม คะแนนทําได รอยละ ประสิทธิภาพ 
E1 30 79 87.77 88 
E2 30 83 92.23 92 
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ตารางที่ 21  คาประสิทธิภาพของคูมือจากการทดลองเปนกลุมยอย  5  คน 

คะแนนทายหนวย  
คนที่ หนวยที่ 1 

(10) 
หนวยที่  2 

(10) 
หนวยที่  3 

(10) 

คะแนนทดสอบ 
หลังศึกษาคูมอื 

(30) 
1 8 9 9 27 
2 9 8 9 28 
3 8 10 9 26 
4 9 8 8 28 
5 8 9 10 29 

รวม n = 5 131 138 
 
 
 
 คาประสิทธิภาพ  E1 / E2  กลุมยอย  5  คน 
 คะแนนเต็ม คะแนนทําได รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1 30 131 87.33 87 
E2 30 138 92.00 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



204 
 
ตารางที่  22    คาประสิทธิภาพของคูมือจากการทดลองเปนกลุมทดลอง 

คะแนนทายหนวย  
คนที่ หนวยที่ 1 

(10) 
หนวยที่ 2 

(10) 
หนวยที่ 3 

(10 

คะแนนทดสอบ 
หลังศึกษาคูมือ 

(30) 
1 9 8 10 28 
2 8 7 10 27 
3 10 8 9 28 
4 9 9 9 29 
5 8 9 10 28 
6 10 8 10 28 
7 9 9 9 26 
8 8 9 9 27 
9 9 8 9 28 
10 9 9 9 29 
11 8 7 9 29 
12 8 9 10 28 
13 9 9 9 29 
14 8 9 8 29 
15 9 8 9 28 
16 8 9 9 28 
17 10 9 8 29 
18 9 8 9 28 
19 9 8 9 28 
20 10 8 10 29 
21 9 8 10 27 
22 10 8 10 29 
23 8 7 9 28 
24 9 8 9 28 
25 8 9 10 28 
26 9 9 9 28 

รวม n = 26 707 731 
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คาประสิทธิภาพ  E1 / E2  ของกลุมทดลอง  26  คน 
 คะแนนเต็ม คะแนนทําได รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1 30 707 90.63 91 
E2 30 731 93.72 94 

 
 
ตารางที่ 23   ผลความรูความเขาใจตามแบบทดสอบกอนและหลังศึกษาคูมือ 

ครูคนที่ Pretest (30 คะแนน) Posttest (30 คะแนน) D D2

1 19 28 9 81 
2 22 27 5 25 
3 23 28 5 25 
4 19 29 10 100 
5 21 28 7 49 
6 19 28 9 81 
7 23 26 3 9 
8 24 27 3 9 
9 18 28 10 100 
10 23 29 6 36 
11 23 29 6 36 
12 18 28 10 100 
13 25 29 4 16 
14 24 29 5 25 
15 19 28 9 81 
16 18 28 10 100 
17 24 29 5 25 
18 22 28 6 36 
19 18 28 10 100 
20 25 29 4 16 
21 19 27 8 64 
22 18 29 11 121 
23 25 28 3 9 
24 20 28 8 64 
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ตารางที่  23  ผลความรูตามแบบทดสอบกอนและหลังศึกษาคูมือ  (ตอ)   

ครูคนที่ Pretest (30 คะแนน) Posttest (30 คะแนน) D D2

25 24 28 4 16 
26 20 28 8 64 

รวม n = 26 553 731 178 1388 
คาเฉลี่ยรอยละ          70.90                  93.72 
X                              21.27                  28.12     
S.D.                            2.58                             0.76 
t – test                      13.41    
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ตาราง  T – Test 
   Paired   Samples  Statistics 

 Mean N Std.Deviation Std.Error  Mean 
Pair      pretest 
1          posttest 

21.2692 
28.1154 

26 
26 

2.58546 
.76561 

.50705 

.15015 
 
    Paired  Samples  Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1    pretest & posttest 26 .125 .542 
 
   Paired  Samples  Test 

 
Paired  Differences 

 95% Confidence Interval 
of  the Difference 

  

Mean Std.Deviation Std.Error 
Mean 

Lower Upper  
t 

 
df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Pair 1 pretest-posttest -6.84615 2.60296 .51048 -7.89751 -5.79480 -13.411 25 .000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวติดวยการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการ  สาํหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
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คูมือ 
 

การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ  สําหรับครูการศกึษานอกโรงเรียน 

 
 จัดทําโดย 

 
     นางวนิดา     ฤทธิ์เจริญ 
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คํานํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช   2542   ทําใหการศึกษามีการ
ปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหนาใหม   โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูถือวา  ผูเรียน
สําคัญที่สุด  การปฏิรูปการศึกษาเปนทางเลือกที่สําคัญทางหนึ่งในการพัฒนาผูเรียน  
หัวใจปฏิรูปการศึกษาคือ  การปฏิรูปการเรียนรู   การเรียนรูจะตองเปลี่ยนจากการเนน
เนื้อหา  และการทองจํามาเปนเรียนรูแบบบูรณาการ   ซึ่งเปนการเรียนรูจากประสบการณ
และวิถีชีวิตจริง  เนนใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม  อีกทั้งใหพอแม  ผูปกครอง  ชุมชน  
มีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู  เรียนแลวสามารถนําความรูไปใชแกปญหาใน
ชีวิตจริงได 
   คูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  จะชวยใหครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของนําไปประยุกตใช
และพัฒนากระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของชาติตอไป 
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 วัตถุประสงคของคูมือ.............................................................................................         215                 
              คําแนะนําการใชคูมือ..............................................................................................         216 
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คําช้ีแจงสําหรับครู 
 

คูมือ   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
สําหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อใหครูผูสอนไดใชเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน    ซึ่งจะชวยใหครูไดเรียนรูพฤติกรรม
ของผูเรียน  สามารถนําพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไปเปนขอมูลในการจัดการเรียนการสอน  
และผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  เปนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
 คูมือ  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จะ
เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามคาดหวัง ซึ่งประกอบดวย คํานํา  
คําชี้แจงสําหรับครู   วัตถุประสงค   คําแนะนําการใชคูมือ  เนื้อหาวิชา  แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ    ประกอบดวย  หนวย
การจัดกิจกรรม  หนวยที่  1  ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หนวยที่  2  
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  และหนวยที่  3   การมีสวนรวม  
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ขอมูลทั่วไปประกอบการศึกษา

-   วัตถปุระสงค 
-   คําแนะนําการใชคูมือ 
-   เนื้อหาวิชา 
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วัตถุประสงคของคูมือ 

 
1. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจ   หลักการ    วิธีการ  และกระบวนการจัด 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
2.  เพื่อใหครูสามารถนําความรู  ที่ไดรับไปจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

รูปแบบของการบูรณาการ 
 3.  เพื่อใหครูใชเปนเครื่องมือและแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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คําแนะนําการใชคูมือ  
 
 

 
 

ประเมินตนเองกอนศึกษาคูมือ

 
 
 
 

ศึกษาคูมือดวยตนเอง 

 
 
 
 

เขียนโครงการ 

 
 
 
 

 
 

ฝกเขียนโครงการ 

ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
 

ประเมินตนเองหลังการใชคูมือ 
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เนื้อหาวชิา 
 
ประกอบดวย 
หนวยท่ี  1  ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู  
                  แบบบูรณาการ 
       หนวยยอยที่  1   ความรูพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย  
                                การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 

1.1.1  ความหมาย 
1.1.2    ความสําคัญ 
1.1.3     หลักการ 
1.1.3 วัตถุประสงค 
1.1.4 ขอบขายเนื้อหา 
1.1.5    การเลือกโครงการที่จะปฏิบัติ 
1.1.6 วิธีการดําเนินการ 
1.1.7 การกําหนดคาหนวยกิต 

หนวยยอยที่  2   การบริหารจัดการ 
2.2.1 ดานบุคลากร 
2.2.2 ดานงบประมาณ 
2.2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน 
2.2.4 บรรยากาศแหงการเรียนรู 
2.2.5 การวางแผน 
2.2.6 การนิเทศติดตามและประเมินผล 
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หนวยท่ี  2   การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
      หนวยยอยที่  1  เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ  
                              บูรณาการ 
              1.1    กระบวนการคิดเปน 
            1.2    การทํางานเปนกลุม 
            1.3    การวางแผน 
                1.4   โครงการและการเขียนโครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตดวย  
                                    การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
    หนวยยอยที่  2  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
                 2.1   ลกัษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            2.2   กิจกรรมเขาคายพักแรม 
      หนวยยอยที่  3  แนวทางการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         3.1   กิจกรรมการเรียนรู 
                   3.2   กิจกรรมทักษะอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ             
หนวยท่ี  3   การมีสวนรวมในการเขาคายจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการเรียนรู  
                   แบบบูรณาการ 

         3.1  วัตถุประสงค 
   3.2   หลักการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู  
           แบบบูรณาการ 

                           3.3   องคประกอบของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
                           3.4   ประโยชนของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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หนวยที ่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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หนวยที่  1 

ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนวยยอยที่ 1  ความรูพืน้ฐานเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

ความหมาย 

ความสําคัญ 

ดานบุคลากร 

ดานงบประมาณ 

หนวยยอยที่  2  การบรหิารจัดการ 

หลักการ 

วิธีดําเนินการ 

การกําหนดคาหนวยกิต 

การเลือกโครงการที่จะปฏิบัติ 

ขอบขายเนื้อหา 

วัตถุประสงค 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ดานการนิเทศติดตามและประเมินผล 

ดานการวางแผน 

ดานบรรยากาศแหงการแหง
การเรียนรู 

สื่อการเรียนรู 
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หนวยยอยที่  1 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบักิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 
 
 
 

 

ความหมายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  หมายถึง    การ
จัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย  และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเขากับ
ประสบการณชีวิตจริง  ผูเรียนจะไดปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  โดย
มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทเต็มที่ในการเรียนรู  รูจักคิดเปน   
ทําเปน  และแกปญหาเปน  โดยใชกระบวนการแกปญหาในการทํางานรวมกันในระบบ
กลุม  นําความรู  ประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาศักยภาพของตนไปประยุกตใชในวิถี
ชีวิต     และสามารถนําพาชีวิตของผูเรียนไปพบความสุข  ความสําเร็จและเปนประโยชน  
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
 

 
 

ความสําคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบรูณาการ 

                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดใหมีสาระการเรียนรู  8  กลุม  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ   สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความ
แตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะ
ชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  และการสรางสัมพันธภาพที่ดี 
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หลักการ  
 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนเงื่อนไขสําคัญในการจบหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ทั้งนี้  เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดการศึกษาตลอด
ชีวิต  สามารถนําแนวคิด  ความรู  ทักษะ  เจตคติที่ดีในการทํางานรวมกันซึ่งเปน
ประสบการณจากการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต    จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพทางสังคม  
สามารถวิ เคราะหสถานการณทางสังคมและนําความรูประสบการณของตนไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ชุมชนและสังคมได 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  มุงเนนใหเปนกิจกรรมที่ผูเรียนดําเนินการ
และบริหารจัดการเอง  เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักใชกระบวนการกลุม  ฝกทักษะใหรูจักการ
คิดเปนและแกปญหาเปน 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยดารจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ 

 1.  เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสใชกระบวนการกลุมแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  
โดยฝกทักษะความมีเหตุผล  การคิดเปน  และแกปญหาเปน 
 2.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  มีบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ  ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 3.  เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รูจักทํานุบํารุงศาสนา  มีระเบียบ
วินัย  มีความรับผิดชอบและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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ขอบขายเนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบรูณาการ 

1.  ภาคทฤษฎี   ประกอบดวย  โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน   
ไดแก  กลุมหมวดวิชาพื้นฐาน   กลุมหมวดวิชาประสบการณ   กิจกรรมพบกลุมเพื่อ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  บทบาทผูนํา  กระบวนการคิด  การ
วางแผน  และวิธีการเขียนโครงการ 

2.  ภาคปฏิบตัิ 
 เปนการจัดกิจกรรมที่มีการเสนอโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ใน  4  ลักษณะดังนี้ 
 1.  โครงการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเขาคาย 
 2.  โครงการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาชีวิตดานศาสนา  ศลิปะ  วัฒนธรรม  
                  และประเพณี 
 3.  โครงการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดานพัฒนาชุมชนและ  
                  สงัคม 
 4.  โครงการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการสนับสนุน  
                  งานการศึกษานอกโรงเรียน 
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การเลือกโครงการที่จะปฏิบัติ 

1.  เปนโครงการที่ใชกระบวนการกลุม  โดยมีประชาชนเขารวมสนับสนุน
ดําเนินงานตามโครงการ 

2.  เปนโครงการที่ใชหลักการประสานงาน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน  และ
การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม  สวนรวมและ
ประชาชน 

3.  เปนโครงการที่นําไปสูการแกปญหา  สงเสริม  สนับสนุน  หรือกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดียิ่งขึ้น 

4.  เปนโครงการที่ผานการพิจารณา  วิเคราะหจากกลุมใหสามารถดําเนินการได 
5.  เปนโครงการที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษา 
6.  เปนโครงการที่ไมคาตอบแทนใดๆ  สําหรับผูเรียน  แตผูเรียนจะไดจํานวน

หนวยกิจกรรมตามที่ไดรับอนุมัติโครงการ 
 7.  เปนโครงการที่สงเสริมการนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

 
 

 
 

วิธีการดําเนินการของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบรูณาการ 

การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  ผูเรียน 
จะตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและพัฒนา
ชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอม  รวมแลวไมนอยกวา 100 ชั่วโมง  ทั้งนี้  ผูเรียนสามารถ
เลือกทํากิจกรรมไดตามความสมัครใจ  ดังนี ้
 1.  การเสนอโครงการปฏบิัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่หลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนกําหนด 

2.  การเสนอโครงการปฏิบัติกิจกรรมแบบเขาคาย 
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การกําหนดคาหนวยกิตกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการ
เรียนรูแบบบรูณาการ 

พิจารณาตามเกณฑ  ดังนี้ 
1. ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับ  เปนกิจกรรมที่คนในชุมชนไดรับประโยชนหรือ 

บริการจากกิจกรรมที่จัดทําเพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครอง  ที่จัดแลวตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2.   การมีสวนรวมของคนในชุมชน  เปนกิจกรรมที่จัดแลวคนในชุมชนเห็น 
ความสําคัญและใหความสนับสนุนรวมมือ  ไมวาจะเปนดานความคิดเห็น  ดานแรงงาน  
เครื่องมืออุปกรณ  หรือทุนดําเนินการในการจัดกิจกรรม 
 3.   ระดับความยากงายในการดําเนินงาน  เปนกิจกรรมที่ใชทุน  ใชกําลังและ
แรงงานในการทํามาก  ตองใชความคิดสูง  ขั้นตอนการดําเนินงาน  หรือกิจกรรม
ซับซอน 
 4.   การใชกระบวนการกลุม  เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
รวมกัน  มีสวนรวมในการชวยกันคิด  การประสานงาน   การแบงงานและความ
รับผิดชอบ 
 5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม  เปนกิจกรรมที่ระยะเวลาทําเหมาะสมกับ
โครงการที่ทํากิจกรรมเสร็จทันเวลาที่กําหนดไว 
 6.  ปจจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจรรม   เชน  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  และการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนไปอยางประหยัด  และการนํามาประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม 
 7.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดกิจกรรม  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาชุมชนและ
สามารถทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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หนวยยอยที่   2  การบริหารจัดการ  
 
 
 
 ดานบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคลากรในชุมชน 
 
-เปนที่ปรึกษา
โครงการ 
-เปนคณะกรรมการ
พิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติตาม
โครงการ 
-ใหการสนับสนุน
โครงการและเขา

ครูผูรับผิดชอบกระบวนการทํา
กิจกรรม 

-จัดประชุมชีแ้จงผูเรียนเพื่อให
เขาใจกระบวนการจัดทํากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
-จัดทําแผนทั้งภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติรวมกบัผูเรียน 
-เปนครูที่ปรึกษาใหคําแนะนําใน
การวางแผน  การประสานงาน 
การแกไขในการปฏิบัติกจิกรรม 
-เปนคณะกรรมการพิจารณาและ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
โครงการ 
-นิเทศติดตามผล 
-ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ
พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ 

หัวหนาสถานศึกษา 
-จัดทําแผนการทั้ง
ภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ 
-ประชุมชี้แจงครู 
-อํานวยความสะดวก 
-ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
-อนุมัติผลการ
ประเมิน 
-แจงผลการประเมิน 
 

รวม

โครงการในพื้นที่ 
-สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูเรียนที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ 
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การสนับสนนุจากองคกรบริหารสวนทองถิ่น 
10,000  บาท 

การสนับสนนุจากองคกรนักศึกษา 
60,000 บาท   จากองคกรนักศึกษาและนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน  จาํนวน 300 คน  คนละ  
200 บาท 

 
งบประมาณรายจายประจําป 

24,000 บาท  สําหรับกลุมเปาหมาย  300  คน 

ดานงบประมาณ 
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ดานสื่อการสอน 

 
สื่อการการสอน 
 

สื่อมีหลายประเภท  แลวแตครูผูสอนจะกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการจดจํา  ใน
ที่นี้ไดแบงประเภทสื่อไวเปน  3  ประเภท  ตามลักษณะดังนี้ 

 
 
 

 

ประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ ประเภทวิธีการ 

  หนังสือส่ิงพิมพ             ---เครื่องฉาย                               ---สาธิต    
                        ---รูปภาพ                           ---วิทยุ  เทป                               ---บทบาทสมมติ 
                        ---ปายนิเทศ                       --- โทรทัศน                               ---นิทรรศการ 
                        ---แถบบันทึกภาพ              ---คอมพิวเตอร                          ---ศึกษานอกสถานที่ 
                        ---แถบบันทึกเสียง            ---ฯลฯ                                        ---เทคนิคการสอน /  
                        --- ฯลฯ                                                                                  รูปแบบการสอน/วิธี  
                                                                                                                      สอนตางๆ  
                                                                                                                     ---ฯลฯ 
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ดานบรรยากาศแหงการเรียนรู 

 
 

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เปนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเรียนรู
อยางมีความสุข  บรรยากาศในการเรียนรูจึงเปนไปอยางเปนกันเอง  สรางความคุนเคย  
และสรางแรงจูงใจ  เพื่อกระตุนใหผูเรียน  กลาทีจ่ะคิด  กลาที่จะทํา  อันจะนําไปสูการ
แกปญหา 
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ดานการวางแผน 

 
ดานการวางแผน   เปนกระบวนการตัดสินใจไวลวงหนาวาจะทําอะไร   ทําอยางไร  ทํา
เมื่อใด  ใครเปนผูทํา  ใชวัสดุอะไร  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ตามเปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่งการวางแผนจะตองทําอยางมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 

วิเคราะหสภาพปญหา  ความตองการ  
 
 
 

กําหนดวัตถุประสงค 

 
 

วิธีการหรือกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 
 
 

การประเมินทางเลือกและความเปนไปได โดยให
ครอบคลุม เรื่องเวลา  ทุน  แรงงาน   

 
 

 

การตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม  ที่สามารถ
เดินไปสูเปาหมายตามกําหนด 
 

 
 
 
 

กําหนดรายละเอียดหรือหลักเกณฑ  เชน  ใครทํา
อะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  อยางไร  ใชวัสดุอุปกรณอะไร  
เงินทุนเทาไร 

 กําหนดแนวทางประเมินผล 
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 ดานการนิเทศติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล  

 
 
ดานการนิเทศติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  จะบรรลุ
วัตถุประสงคไดนั้น  สิ่งที่จําเปนและสําคัญคือ  การนิเทศติดตามและประเมินผล  เพื่อ
สนับสนุน  สงเสริม  แกไขปรับปรุง  ใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 
 การนิเทศติดตาม  หมายถึง  การใหคําเสนอแนะ  ชวยเหลือ  สนับสนุน  สงเสริม  
การดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ใหเปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 การนิเทศติดตามเพื่อ 

• ทราบสภาพการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และความตองการ 
• ชวยใหบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจบทบาทหนาที่  สามารถปฏิบัติงานไดอยาง

มีคุณภาพ 
• ใหบุคลากรทุกฝายไดรวมกันพัฒนาเพื่อใหกิจกรรมสามารถดําเนินการ

ไดอยางถูกตอง 
การประเมินผลและรายงานผล  หมายถึง  กระบวนการหรือกิจกรรมที่สอดแทรก 

อยูในการดําเนินการของทุกขั้นตอน  เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมวาบรรลุ
วัตถุประสงค  และเปาหมายที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด  มีปญหาและอุปสรรคอยางไร  
เพื่อรายงานตอสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ  อันจะนําไปสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
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การประเมินผลและรายงานผลเพื่อ 
• ทราบผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
• ทราบปญหา  อุปสรรคตางๆ  
• เปนขอมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม 
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คําถามทายบท 
 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย /  และเครื่องหมาย  X  หนาขอความซึ่งสอดคลองกันและ
ตามความเขาใจของทาน 
 
……...….1.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่สงเสริม 
                    ใหผูเรียนรูจักคิดเปน  ทําเปน 
.................2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหมีสาระการเรียนรู   
                     8  หมวดวชิา 
.................3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไมไดมุงเนนใหเปนการจัดกิจกรรมที่  
                      ผูเรียนดําเนินการและบรหิารจัดการเอง 
.................4.  วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีทั้งหมด  4 ขอ 
.................5.  ขอบขายเนื้อหาของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบดวยภาคทฤษฎี 
                       และภาคปฏิบัติ 
..................6. โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบดวย  กลุมหมวดวิชา 
                       พ้ืนฐานและกลุมหมวดวิชาประสบการณ 
..................7.  กิจกรรมพบกลุม  เพื่อฝกทักษะกระบวนการกลุม  การคิด  การตัดสินใจ   
                       และชวยเหลือเกื้อกูลในสังคม 
..................8.  ภาคปฏิบัตเิปนการจัดกิจกรรมที่มีการเสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนา 
                       คุณภาพชีวิตใน  5  ลกัษณะ 
.................9.  โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนและกิจกรรมการพบกลุมอยูใน 
                       ภาคปฏิบัต ิ
................10.  ในการรวมหลักสูตร  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตจะตองลงมือ  
                        ปฏิบัติกิจกรรมไมนอยกวา  100  ชั่วโมง 
 
 
เฉลย   :  / 1 , / 2, X3, X4, /5, /6, /7, X8, X9,  / 10 
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หนวยที่  2 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



235 
 
 

หนวยที่  2 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
                                                                                                                                   

 
 
 

 

กระบวนการคดิเปน 

การทํางานเปนกลุม 

การประเมินผล 

โครงการและการเขียนโครงการ 

-กิจกรรมการเรียนรู 
-กิจกรรมทักษะอาชีพ
หรือพัฒนาอาชีพ 

แนวทางการ 
บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กิจกรรมเขาคายพักแรม 

ลักษณะการจดั
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชวีิต 

หนวยยอยท่ี  2 
กิจกรรมพัฒนา
คณุภาพชีวิตดวย
การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 

หนวยยอยท่ี  1 
เทคนิคการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ 
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กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 

 
 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  เปนการ
จัดกิจกรรมการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
สังคมและสิ่งแวดลอมโดยใชกระบวนการกลุมในการฝกทักษะกระบวนการแกปญหา
ตามแนวปรัชญา “คิดเปน”  ซึ่งจะตองอาศัยองคประกอบ  3  ดาน  คือ  ขอมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง   ขอมูลเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอมและขอมูลดานวิชาการ  โดยมีแนวทาง  ดังนี้ 

1.  ศึกษาความสนใจของผูเรียนแตละคน    เพื่อทราบถึงสิ่งที่ผูเรียนจําเปนตอง
เรียนรู  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการกําหนดเรื่อง  (Theme)  ที่
จะเรียนรูรวมกัน  การศึกษาขอมูลดานตางๆ  ของผูเรียน  เชน  ความถนัด  ความสนใจ   
และความตองการ 
 2.  ศึกษาขอมูลสําคัญที่มีอยูในชุมชน  ไดแก  การวิเคราะหปญหาและความ
ตองการของชุมชน  ขอมูลดานการประกอบอาชีพ  การดูแลและการจัดการ  โดยใช
แหลงขอมูลจากวิทยาการของชุมชน  ปราชญชาวบาน  สถานที่สําคัญ  ศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดจนสอบถามความคิดเห็นดานการเรียนการสอนของบุคคลในทองถิ่น  

3 .   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยศึกษาแนวคิด   หลักการ  
จุดมุงหมาย  แนวการดําเนินการและการจัดการเรียนรู 
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                 หนวยยอยที่  1 

เทคนิคการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตดวยการ
จัดการเรียนรแบบบบรณาการ 

 
 
 
 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ครูผูสอนและผูเรียนจําเปนตองทราบเทคนิค  
วิธีการตางๆ  ที่จะชวยทําใหการจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จ  กระบวนการคิดเปน  
การทํางานเปนกลุม  การวางแผน  การเขียนโครงการ  และการประเมินผล  จะทําใหการ
จัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  
 
 
 

การคิดเปน 

 ปรัชญาการคิดเปน  เปนปรัชญาที่สําคัญและมีบทบาทตอการจัดการศึกษาใหรูจัก
เปนคนคิดเปน   ซึ่งเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจะตองรูจักคิดแกปญหาตามสถานการณตางๆ  
และตามความรูสึกของผูคิดเอง 
 วิธีการคิดแกปญหาใหหมดไปจนเกิดความพอใจและความสุข  ขึ้นอยูกับผูนั้น
ตองรูจักคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาได  กระบวนการคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหา
เปน  จึงตองอาศัยขอมูลประกอบการคิด  3  ประการ  คือ   
 1.  ขอมูลดานตนเอง  หมายถึง  ความถนัด  ทักษะ  ประสบการณ  ความตองการ  
ความสนใจ  และความสามารถของตนเองเปนอยางไร 
 2.  ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม  หมายถึง  สภาพแวดลอมตางๆ  เชน  
ประชาชน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ศาสนา  กฎหมาย  สภาพ
ภูมิศาสตร  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วาเปนอยางไร 
 3.  ขอมูลดานวิชาการ  หมายถึง  ความรู  หลักการ  ทฤษฏี  หรือแหลงวิทยาการที่
นําเอามาใชวามีหลักการ  ขบวนการ  และวิธีการดําเนินการอยางไร  จึงจะประสบ
ผลสําเร็จ 
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กระบวนการไปสูการคิดเปน 

 
1.  กระบวนการการคิดเปน  มี  6  ขั้น 
ขั้นที่  1   ขั้นเกิดปญหา 
ขั้นที่  2   ขั้นสํารวจเพื่อหาสาเหตุของการเกิดปญหาวามาจากตนเอง  สังคมหรือจาก
ความไมรู  จึงตอง 

 -  สํารวจพื้นฐานของตนเอง  ครอบครัว  อาชีพ  เปนอยางไร 
 -  สํารวจพื้นฐานของสังคม  บุคคลที่อยูแวดลอมตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรม    
    ของสังคม    และการแกปญหา 
-  สํารวจวิชาการความรูตางๆ  ที่จะเกี่ยวของกับปญหาและสามารถนํามา   

               วิเคราะหปญหา  และแกปญหา 
ขั้นที่  3   ขั้นวิเคราะหเพื่อหาทางแกปญหา  หาทางเลือกในการขจัดปญหาโดยอาศัย
ขอมูลประกอบการวิเคราะห  3  ประการ ดังนี้      

1.   ขอมูลตนเอง 
2.   ขอมูลเกี่ยวของกับสังคมสิ่งแวดลอม 
3.   ขอมูลทางวิชาการ 

ขั้นที่  4    ขั้นตัดสินใจ  เมื่อไดทางเลือกในการแกปญหาแลว  เลือกตัดสินใจทางใดทาง
หนึ่ง  ตองรูจักยอมรับวาเปนการตัดสินใจที่ดีที่สุด   
ขั้นที่  5    ขั้นการยอมรับการตัดสินใจไปสูการปฏิบัติ  เมื่อไดตัดสินใจเลือกทางใดทาง
หนึ่งแลว  ตองรูจักยอมรับวาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น 
ขั้นที่  6    ขั้นปฏิบัติในการแกปญหา  หากพอใจกับผลที่ไดรับ  เรียกวา “คิดเปน”  ถาไม
พอใจกับผลลัพธที่ไดหรือผลท่ีออกมามิไดเปนไปตามที่คิดไว  หรือขอมูลเปลี่ยนไป  
ตองนํามาสูกระบวนการคิดแกปญหาใหมอีกครั้งหรือคิดทบทวนนั่นเอง 
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2.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อนําไปสู  
    ปรัชญาการคิดเปน 
 1.  ใหรูจักสาํรวจขอมูลตนเอง  สังคมและสิ่งแวดลอม 

2.  ใหขอมูลทางวิชาการแกผูเรียน  เพื่อไปสูการแกปญหา 
3.  ใหรูจักวิธีวิเคราะหตนเหตุแหงปญหา  โดยอาศัยขอมูลของตนเอง  สังคม        
      สิ่งแวดลอม    และวิชาการภายใตกรอบแหงคุณธรรมจริยธรรม 
4. ใหรูจักสังเคราะหขอมูลหาทางเลือกในการแกปญหา 
5. ใหรูจักพิจารณาทางเลือกโดยอาศัยความสมบูรณของขอมูลทั้งของตนเอง  

สังคม  สิ่งแวดลอมและวิชาการ 
6. ใหรูจักตัดสินใจในทางเลือกที่ประกอบดวยขอมูลที่สมบูรณที่สุด 
7. ใหรูจักยอมรบัการตัดสินใจนั้นๆ  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 
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 กระบวนการคิดเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

สํารวจขอมูล 

ตนเอง วิชาการ สังคม

ความสุข 

พอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 

ตนเอง สังคม

วิชาการ

ตัดสินใจ

ปฏิบัติ 

ไมพอใจ 

ปญหา

 
 
 
แผนภูมิ :  กระบวนการคิดเปน 
ที่มา : กลุมแผนงาน, กรมการศึกษานอกโรงเรียน. การจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  2543 : 20 
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การทํางานเปนกลุม 

 การทํางานเปนกลุมจะชวยใหงานที่ทําประสบความสําเร็จ  งานจะดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ  ทุกคนจะมีสวนรวมชวยกันคิดพิจารณา  ชวยกันทํางาน   การทํางานใน
ระบบกลุมจะทําใหบุคคลหรือสมาชิกในกลุมมีความรัก  ความสามัคคี  มีความผูกพัน
เปนมิตรไมตรีตอกัน 
 การทํางานกลุมจะประสบความสาํเร็จ  ตองอาศัยหลักการดังนี้ 

1.  กระบวนการกลุม   เปนการทํางานที่ตองอาศัยความรู  ความสามารถของ 
หมู คณะ  เชน  การระดมพลังสมอง  การอภิปราย  การประชุม  การทํางานในรูปของ
คณะกรรมการ  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความรูความสามารถและ
ประสบการณของตนเองอยางเต็มที่  ซึ่งจะชวยแกปญหาในการทํางานไดดี 

2.  การปฏิบัติตามขั้นตอน  เมื่อรวมกลุมจะตองมีการเลือกประธาน รองประธาน 
เลขานุการ  หรือตําแหนงอ่ืนๆ  และกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคน  โดยใหสมาชิก
ทุกคนชวยกันเลือกผูที่มีความเหมาะสมขึ้นมา  และผูซึ่งดํารงตําแหนงนั้นๆ  จะตอง
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนใหดีที่สุด 

3.    กระบวนการแกปญหา  การทํางานเปนกลุมจะตองอาศัยกระบวนการ
แกปญหาที่มีระบบ  นั่นคือ  กระบวนการคิดเปน  เพื่อจะชวยทําใหสามารถตัดสินใจ
แกปญหาตางๆ  ใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.    คุณธรรม  จริยธรรม  คือ  การเปนคนที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ  รูจักเสียสละ
เพื่อสวนรวม  การสรางสรรคสิ่งที่ดีมีประโยชนแกกันและกัน  การวางตัวไดเหมาะสม  
เปนคนตรงตอเวลาและซื่อสัตยตองาน 
 5.   การมีมนุษยสัมพันธ  คือ  การเสริมสรางความสัมพันธอันดี  และสามารถ
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได  เพื่อจูงใจผูอ่ืนใหเกิดความรวมมือการทํางานรวมกัน  เกิดความ
เขาใจที่ดีตอกัน  ซึ่งจะทําใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.   วิธีการประชาธิปไตย  คือ  การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  ใหความเสมอภาคแก
ทุกคน  เคารพกฎเกณฑหรือกติกาที่กลุมวางไว  ปฏิบัติตามเสียงสวนใหญของกลุม 
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การวางแผน 

 การวางแผน  เปนการกําหนดลวงหนาในภารกิจหรือสิ่งที่ตองการจะทํา  โดยคิด
อยางรอบคอบทั้งกระบวนการเพื่อใหเกิดความสําเร็จ  การวางแผนจึงเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่งในการทํากิจกรรม  หรือภารกิจใดๆ  เพราะการวางแผนเทากับการเตรียม
ความพรอมไวลวงหนาในทุกๆ  เรื่องที่เกี่ยวของ  การวางแผนที่ดีเทากับการทํางานสําเร็จ
ไปแลวครึ่งหนึ่ง 
 ความสําคัญของการวางแผน 
 1.  ชวยใหมีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางานวาตองการใหบรรลุความสําเร็จใน
เรื่องใด 
 2.  ชวยใหเกิดความคิดรอบคอบและรัดกุมในกระบวนทํางาน  กอนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงาน  อาจรวมกันคิดเปนกลุม  หรือจากการศึกษาขอมูลอยางกวางขวางและชัดเจน
ขึ้น 
 3.  ทําใหเกิดความเชื่อมั่นทั้งผูที่จะลงมือปฏิบัติหรือผูที่เกี่ยวของ 
 4.  ชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจตรงกันในสิ่งที่จะทํา  ชวยปองกันหรือลดความ
ขัดแยงลงได 
 5.  ชวยใหสามารถตรวจสอบในความสําเร็จวา  เปนไปตามความคาดหมาย
หรือไม  อยางไร  ซึ่งผูตรวจสอบอาจเปนกลุมผูปฏิบัติงาน  หรือผูมีอํานาจหนาที่ที่
เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



243 
 
 
 

 
 

 

โครงการและการเขียนโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
โครงการ     หมายถึง      หนวยยอยของแผนงานหรือการดําเนินงานที่กําหนด
วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน มีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอน  มีงบประมาณและ
วิธีการเปนตัวกํากับ 
 
ลักษณะของโครงการที่ด ี

1.  สามารถนําไปปฏิบัติได  เปนโครงการที่ทําไดจริง  ไมเลื่อนลอย  แตทําไมได   
 2.  มีความสมจริง  โดยสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางสังคม  ตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมาย  ไมเกินความรูความสามารถของผูปฏิบัติ 
 3.  มีรายละเอียดมากพอ  โดยระบุสิ่งตางๆ  ที่เปนองคประกอบของโครงการไว
อยางชัดเจน   ซึ่งจะชี้นําไปสูเปาหมายของโครงการ   
 4.  ระบุทรัพยากรตางๆ  ไดแก  บุคคลที่เกี่ยวของ  แหลงทรัพยากรที่สนับสนุน
โครงการ  งบประมาณและแหลงเงินทุน 
 5.  ตอบสนองตอเปาหมาย  ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน   หรือองคกรนั้น 
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(1) ชื่อโครงการ 
(โครงการอะไร) 

(2) หลักการและเหตุผล 
(ทําไมตองทําโครงการนั้น 

(4)  เปาหมาย 
(ทําในปริมาณใด) 

(3) วัตถุประสงค 
(ทําเพื่ออะไร) 

(5)  วิธีดําเนินการ 
(ทําอยางไร) 

(6)  ระยะเวลาดําเนินการ 
(ทําเมื่อใดและนานเทาใด 

(7)  สถานที่ดําเนินการ
(ทําที่ไหน) 

(8) งบประมาณและทรัพยากร 
(ใชทรัพยากรอะไร เทาใด 
 ไดจากไหน 

(9)  ผูรับผิดชอบโครงการ 
(ใครทํา) 

(10) การประเมินผลโครงการ 
(ทําไดบรรลุวตัถุประสงค 
และเปาหมายหรือไม) 

องคประกอบของโครงการ

องคประกอบของ
โครงการ 

(11)  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
(เกิดผลกระทบอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
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ตัวอยางการเขียนโครงการ 
(1)   โครงการ   “คายทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและเสริมสรางคุณธรรม      
      จริยธรรม” 
(2)  หลักการและเหตุผล    
  การจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและ
เสริมสรางศีลธรรม  จริยธรรม    เปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล  และ
ตระหนักถึง  สิทธิ  หนาที่ของพลเมืองที่ดี  ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยอยูในกรอบ
ของคุณธรรม  จริยธรรม   อันจะนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
(3)  วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อใหผูเรียนและประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจเรื่องการปก
รองตามระบอบประชาธิปไตย 
  2.    เพื่อให ผู เรียนและประชาชนตระหนักถึงสิทธิ   หนาที่  ความ
รับผิดชอบ  และคานิยมที่ดีใหสมกับเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
  3.  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และนําองคความรู  ไป
บูรณาการในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
(4)  เปาหมาย 
  เชิงปริมาณ ผูเรียนและประชาชน จํานวน   300  คน 
  เชิงคุณภาพ ผูเรียนและประชาชนามารถนําองคความรูที่ไดจากคาย
พัฒนาทักษะชีวิตไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
(5)   วิธีการดําเนินการ 
  1.  สํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย 
  2.  ประชาสัมพันธ  และประสานเครือขาย  สถานที่จัดเขาคาย 
  3.  อบรมใหความรู เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสรางเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
  4.  ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการ 
  5.  สรุปผลรายงานผลการดําเนินการ 
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(6)   ระยะเวลา  3  วัน   2  คืน 
(7)  สถานทีด่ําเนินการ   คายสุรสีห  อําเภอแกงกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี 
(8)  งบประมาณ    งบประมาณประจําป               12,000 บาท 
        งบสนับสนุนจากองคกรนักศึกษา              60,000 บาท 
        งบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนทองถิ่น 10,000 บาท 
     รวม               82,000 บาท 
(9)   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  -  องคกรนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
  -  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม 
(10)  การประเมินโครงการ 
  -  แบบสอบถามความรูความเขาใจ 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 
(11)  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  กลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกัลปการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  และการสรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองของ
ประเทศ  ภายใตกรอบคุณธรรม  จริยธรรม 
      ผูเสนอโครงการ....................................... 
        (นายจํารัส  สรอยบุญ) 
        ประธานองคกรนักศึกษา 
 
ที่ปรึกษาโครงการ.................................         ผูรับผิดชอบโครงการ................................ 
   (นางสุชาดา  ตรานกแกว)              (นางวนิดา  ฤทธิ์เจริญ) 
               ครกูารศึกษานอกโรงเรียน               หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
(ลงชื่อ).................................................. 

(นายดิลก  สงิหเสนี) 
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ทดลอง 
ฝกการเขียนโครงการ 

 
 
 
 
 
1.  ชื่อโครงการ………………………………………………………...   
2.  หลักการและเหตุผล 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
3.  วัตถปุระสงค 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
4.  เปาหมาย 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
5.  วิธีดําเนินการ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
6.  ระยะเวลา....................................................................................................................... 
7.  สถานที่ดาํเนินการ......................................................................................................... 
8.  งบประมาณ................................................................................................................... 
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9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
10.  การประเมินโครงการ 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
                                                                             ผูเสนอโครงการ.................................... 
                                                                                                      (                                   )  
 
ที่ปรึกษาโครงการ....................................... 
                            (                                     ) 
 
                                                                ผูรับผิดชอบโครงการ...................................... 
                                                                                                  (                                    ) 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
ลงชื่อ......................................................... 

                                             (                                                       ) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249 
 
 
การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 1.  ประเมินโครงการ   เปนโครงการที่มีประโยชน  มีคุณคา  และมีกระบวนการ
ที่ดําเนินงานที่ยุงยาก  ซับซอน  ตองใชความสามารถในการบรหิารจัดการและการปฏิบตัิ
กิจกรรม 
 2.  จากการปฏิบัติกิจกรรม  โดยพิจารณาจากขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม  
ทักษะการจัดการ  การทาํงานเปนทีม  การมีสวนรวม  การสื่อสาร  ความรับผิดชอบ  
ความมีระเบียบวินัย  ตลอดจนวิธีการแกปญหา 
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หนวยยอยที่  2 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

 การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูเรียนจะตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และพัฒนาชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอม  
รวมแลวไมนอยกวา  100 ชั่วโมง  ทั้งนี้ผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากขอบขายเนื้อหาดังตอไปนี้ 
 1.  กิจกรรมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  โดย
พิจารณาจากกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนยึดมั่นในศาสนา  และปลูกฝงคานิยมที่ดี  เพื่อ
ดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของชนชาติ 
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2.  กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน  สังคมและ

สิ่งแวดลอม  โดยพิจารณาเลือกทํากิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา  บําเพ็ญประโยชน  เพื่อ
แกไขปญหาของชุมชน  สังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นและอยางยั่งยืน 
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3 กิจกรรมสนบัสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เกี่ยวกับการสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  
โดยพิจารณาเลือกทํากิจกรรมที่มุงเนนใหเห็นความสําคัญ  เกิดความรัก  เกิดความผูกพัน  
และเปนสวนหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียน  ผูเรียนไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพื่อการ
สนับสนุน  แตตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ชวยพัฒนาสนับสนุนงานการศึกษานอก
โรงเรียนโดยแทจริง 
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กิจกรรมเขาคายพักแรม 

กิจกรรมเขาคายพักแรม  เปนกิจกรรมที่กลุมผูเรียนรวมกันคิดและจัดทําโครงการ
ขึ้นใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น  เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองใหเปน
ประโยชนตอสังคมและสมาชิกกลุม 

 
วัตถุประสงคของคายพักแรม 
 1.  มีความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย  การมี
สวนรวมทางการเมือง  /  การปองกันแกไขปญหายาเสพติด  /  การดูแลสุขภาพ  / 
สิ่งแวดลอม / คุณธรรม  จริยธรรม  การปองกันภยันตรายในชีวิตและทรัพยสิน  ฯลฯ 
 2.  มีทักษะชีวิตที่จําเปนในการแกปญหาที่ตองเผชิญในชีวิตประจําวันใหอยูรอด
ปลอดภัย  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต 
 3.  สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมคายไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 
 
ลักษณะที่สําคัญของกิจกรรมคายพักแรม 
 1. เปนกิจกรรมและประสบการณกลางแจง  เปดโอกาสใหชาวคายได
ประสบการณตรงในชีวิตกลางแจง  ไดอยูทามกลางธรรมชาติอยางแทจริง  เรียนรู
ธรรมชาติและความเกี่ยวของสัมพันธกับมนุษย 
 2.  มีลักษณะเปนชุมชน  ชาวคายไดจําลองชุมชนในชีวิตจริง  สะทอนรูปแบบ
การปกครอง  วิถีชีวิตในการอยูรวมกัน  การจัดนันทนาการ  และศาสนา 
 3.  หลักสูตรของคายไมไดเนนแตกิจกรรมที่ไดเรียนรู    แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
ระหวางประสบการณและกิจกรรมในชุมชนคาย  กับกระบวนการพัฒนาทางสังคมและ
ทางการศึกษาผสมผสานกัน 
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 4.  คายพักแรมไมเปนลักษณะตายตัวเหมือนกิจกรรมของสถาบันสังคมอื่นๆ  ไม
การกําหนดวิชาตายตัว  แตยึดถือความตองการของชาวคายเปนสําคัญ 
 5.  ชีวิตชาวคายทุกคนไดรับการพัฒนาและเปนธรรมชาติอยางแทจริง 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1.  การมีสวนรวมในกิจกรรม 
 2.  การอภิปรายแนวคิดภายในกลุม 
 3.  ประเมินผลการฝกทักษะชีวิต 
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หนวยยอยที่  3 
แนวทางการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 การบูรณาการ  เปนการรวมเอาเนื้อหาวิชา  ประสบการณ  กระบวนการหรือ
แนวคิดที่หลากหลายมาหลอมรวมกันเพื่อศึกษา  แกปญหา  ภายใตหัวขอเดียวกัน  
เพื่อใหผูเรียนรูจักคิด  วิธีปฏิบัติ  แลวเปลี่ยนเจตคติ  เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนการ
กระทําไปในทางที่ดี 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การทําใหชีวิตดีขึ้น  ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  
สังคม  และสติปญญา  รูจักใชภูมิปญญาแกปญหาชีวิตและปญหาสังคม  จนสามารถ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขตามอัตภาพ 
 
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบบูรณาการ 
 1.  เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมไมสามารถกําหนดไดแนนอนตายตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความสนใจ  ความตองการของผูเรียน  แตอยางไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมที่ใชในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมจะใชเวลาประมาณ  1  เดือน  หรือ  1  ภาคเรียน 
 2.  กลุมหมวดวิชาประสบการณใดที่ไมสามารถนํามาบูรณาการได  ก็ไดรับการ
ยกเวนไมตองนํามาบูรณาการ  แตจะนําไปจัดกิจกรรมการสอนตามปกติ  สวนกลุม
หมวดวิชาประสบการณใดที่สามารถบูรณาการไดก็ใหนํามาบูรณาการตามความ
เหมาะสมอยางไดสัดสวนสมดุลกัน  และควรบูรณาการใหสอดคลองกับความเปนจริง
ในชีวิตประจําวัน 
 3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการนอก
สถานที่  ควรประสานความรวมมือกับผูบริหารสถานศึกษา  และผูที่เกี่ยวของ  เพื่อ
เตรียมแหลงการเรียนรูใหกับผูเรียน  รวมทั้งการวางแผนกอนการเดินทาง  และคํานึงถึง
ความปลอดภัยควบคูไปดวยเสมอ 
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 3.  บรรยากาศในการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ  ควรใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูอยางมีความสุข  โดยมีครูเปนผู
แนะนะ  บรรยากาศเปนที่เราความสนใจของผูเรียน  และทาทายความสามารถของผูเรียน 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 ขั้นที่  1  เลือกหัวเรื่อง  (Theme) 
    การกําหนดหัวขอเรื่องควรถูกกําหนดโดยครูและผูเรียนรวมกัน  โดยให
ผูเรียนชวยกันระดมพลังสามองหรืออาจทําโดยสํารวจสภาพปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันที่  หรือเปนเรื่องที่สัมพันธกับปญหาสังคม  ความเปนอยูของผูเรียนที่
สอดคลองกับชีวิตจริง   
 ขั้นที่  2  พัฒนาหัวเรื่อง   
  นําหัวขอเรื่องที่ไดมาพัฒนาโดยการเขียนจุดประสงคการเรียนรู  
จุดประสงคที่เขียนควรใหมีลักษณะที่สามารถเชื่อมโดยงระหวางวิชาตางๆ  ไดงาย  และ
มีความชัดเจนเพื่อนําไปสูการกําหนดกิจกรรม 
 ขั้นที่  3  กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 
  การกําหนดกิจกรรมจะตองใหสอดคลองตามหัวขอเรื่องและการพัฒนา
หัวขอเรื่อง  จะตองพิจารณาวาควรจะทําอะไรบาง  โดยคํานึงถึงวัสดุ  อุปกรณ  สื่อ  และ
ความสามารถของผูเรียน  กิจกรรมที่กําหนดควรเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ  ได   และ
ผูเรียนควรไดมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ครูและผูเรียนจะตองเตรียมสื่ออํานวยความสะดวตางๆ  ที่จะใชในการ
เรียนรู  เชน  ใบความรู  ใบงาน  แบบบันทึก  แบบประเมิน  สื่อและอุการณอ่ืนๆ 
 ขั้นที่  4  ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  กอนดําเนินการครูและผาเรียนจะตองรวมกันศึกษาวัตถุประสงค  
ขั้นตอนการทํากิจกรรม  ตลอดจนการประเมินผลใหชัดเจนแลวจึงดําเนินกิจกรรมตามที่
กําหนดไวในแผน  ระหวางดําเนินการหากพบปญหาอุปสรรคหรือพบแนวทางที่ดีกวาก็
อาจปรับปรุงแผนไดตามความเหมาะสม 
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 ขั้นที่  5  ประเมินผล 
  การประเมินผลกระทําใน  2  สวน  คือ  ประเมินความกาวหนาของผูเรียน
และประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู  ครูและผูเรียนควรรวมกันตั้งแตกําหนดแนว
ทางการประเมิน  วิธีที่ใชในการประเมิน  หัวขอในการประเมิน  เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมิน  รวมทั้งการกําหนดเกณฑการประเมิน 
 
 

 
 

เลือกหัวขอเรื่อง 
(Theme) 

ประเมินผล 

กําหนดกิจกรรมการเรียนรู 

ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 

พัฒนาหัวขอ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ     :   แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรู 
แบบบูรณาการ 
ที่มา :  หนวยศึกษานิเทศก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2543 : 112 
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 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  สิ่งที่
ตองคํานึงถึง  คือ 
 1.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
จะตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุด 
 2.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการควร
จัดประสบการตรงใหแกผูเรียน  กลาวคือ  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากวิถีชีวิตจริง  ไดลงมือ
ปฏิบัติจริง  จนเกิดทักษะที่ติดเปนนิสัย  นําสิ่งที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 
 3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
จะตองจัดบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา  โดยสงเสริมให
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออก  ซึ่งความคิดเห็นของตนเองตอกลุม  เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับตัวผูเรียน 
 4.  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
จะตองเนนการปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมที่ถูกตองและความดีงาม
ใหเกิดขึ้นในผูเรียน  ใหผูเรียนสามารถแยกแยะความถูก  ความดีงาม  เปนคนมีเหตุผล  
สามารถขจัดความขัดแยงได 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการกับกิจกรรมกลุมการเรียนรู  ตาม 
สภาพปญหาและความตองการ 
 ทักษะ  :  พัฒนาชุมชนและสังคม / ภาษาไทย / คณิตศาสตร 
  2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการกับกิจกรรมทักษะอาชีพหรือพัฒนา 
อาชีพ  โดยจัดหลักสูตรอาชีพใหตรงกับความตองการ  อันจะนําไปสูการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได  หรือเพ่ือลดรายจาย 
 ทักษะ  :   กลุมทักษะอาชีพ / พัฒนาอาชีพ   
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ตัวอยาง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเรื่อง  
“อยูอยางไรเมื่อใกลเอดส 
 
สาระสําคัญ   
 คนติดเชื้อเอดสสามารถอยูรวมกับคนอื่นๆ  ในสังคมได  การรูวิธีการปฏิบัติตน
ในการอยูรวมกับผูปวยเอดสจะชวยปองกันการติดเชื้อจากผูปวยได 
 

ภาษาไทย 
-ครูและผูเรียนจัดนิทรร
การรณรงคปองกันโรค
เอดส 
-จัดเสวนาเรื่อง “จะอยู
อยางไรเมื่อใกลเอดส”
โดยเชิญผูรู/ผูนําทองถิ่น
มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
-เขียนจดหมายเชิญ

จะอยูอยางไร
เมื่อใกลเอดส 

พัฒนาชุมชนและสังคม 
-แบงกลุมผูเรียนศึกษา
สาเหตุของการติดเชื้อ
เอดส/อาการคนติดเชื้อ
เอดส/การปองกัน 
-ศึกษาจากวีดิทัศน/
ผูเชี่ยวชาญโรคเอดส 
-นําเสนอรายงาน 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร 
-ผูเรียนสํารวจขอมูล  จํานวนผูติด
เชื้อเอดสใน  พ.ศ. ตางๆ  ยอนหลัง  
3ป  และนําเสนอเปนกราฟเสน 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ :  แสดงการบูรณาการกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวิิตกับหมวดวชิาพื้นฐาน 
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางวิชา 
หัวขอเร่ือง จุดประสงคการ

เรียนรู 
กิจกรรม ส่ือ ประเมินผล 

อยูอยางไร
เมื่อใกลเอดส 

-ปฏิบัติตนในการ
อยูรวมกับผูปวย
เอดสไดอยาง
ถูกตอง 
-บอกสาเหตุของ
การเปนเอดสและ
วิธีปองกันได 

พัฒนาชุมชนและ
สังคม 
-แบงกลุมให
ผูเรียนศึกษาสาเหตุ
ของการที่ติดเชื้อ
โรคเอดสและ
อาการของคนติด
เชื้อเอดสและการ
ปองกัน 
ภาษาไทย 
-แบงกลุมผูเรียน
อภิปรายสาเหตุ
และการปองกนั
โรคเอดส 
-ใหผูเรยีนรวมกัน
จัดนิทรรศการ การ
รณรงคปองกัน
โรคเอดส 
คณิตศาสตร 
-ใหผูเรยีนสํารวจ
ขอมูลจํานวนผูติด
เอดสใน พ.ศ.ตางๆ
ยอนหลัง 3 ปและ
นําเสนอเปนกราฟ
เสน 

-วิดีทัศน 
-เอกสาร 

-ทดสอบ 
-การสังเกต การ
ทํางานเปนกลุม 
การอภิปราย 
-แบบฝกหัด  
รายงาน  จัด
นิทรรศการ 
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2.   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบูรณาการกับกิจกรรมทักษะอาชีพหรือพัฒนา 
อาชีพ  โดยจัดหลักสูตรอาชีพใหตรงกับความตองการ  อันจะนําไปสูการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได  หรือเพ่ือลดรายจาย 
  ทักษะ  :   กลุมทักษะอาชีพ/พัฒนาอาชีพ   
ตัวอยาง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่อง  
“การสํารวจตนเอง”   
หัวขอ
เรื่อง 

วัตถุประสงค ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

สื่อ การประเมินผล 

การ
สํารวจ
ตนเอง 

-เพื่อใหรูจัก
เขาใจตนเอง
เกี่ยวกับความ
ถนัด ความ
สนใจ 
-เพื่อใหเกิด
ความรัก ความ
ภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นใน
ตนเอง 
-เพื่อใหเกิด
แนวคิดในการ
พัฒนาตนเอง
และพัฒนา
อาชีพให
เหมาะสมกับ
ตนเอง 

-วิทยากรใหผูเรียน
จับคูสัมภาษณซึ่งกัน
และกัน 
-วิทยากรใหผูเรียนแต
ละคูนําเสนอผลการ
สัมภาษณของแตละ
คน 
-วิทยากรสรปุวาทุก
คนมีความรู ความ
ถนัด ความสามารถ 
และมุงมั่นที่จะพัฒนา
ตนเองพัฒนาอาชีพ
ใหเหมาะสมกับ
ตนเอง 

แบบ
สํารวจ
ความ
สนใจ
การ
พัฒนา
ตนเอง
พัฒนา
อาชีพ 

สังเกตการมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม 
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คําถามทายบท 
 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย /  และเครื่องหมาย  X  หนาขอความซึ่งสอดคลองกันและ
ตามความเขาใจของทาน 
 
..................1.   หวัใจสําคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคือการวางตัวบุคคล 
..................2.   “การเรียนรูแบบบูรณาการ” เปนการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเกิดความรู 
                       ความสําเร็จนําความรูที่ไดไปประยุกตใช 
................3.   ความสําคัญของการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการคือการเนนผูเรียนเปน 
                      สําคัญ 
................4.   การทํางานไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  เปนองคประกอบของผลที่ 
                      คาดวาจะไดรับ 
................5.   การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมพัฒนา 
                      คณุภาพชีวิตจากความถนัดและความสนใจของตนเอง 
................6.   กิจกรรมวันสงกรานต เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาชุมชน   สังคม 
                      และสิ่งแวดลอม 
................7.   การมีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางานตองการใหบรรลุความสําเร็จในการ 
                      ทํางานเปนสวนหนึ่งของการวางแผน 
................8.   “โครงการ”  หมายถึง  หนวยยอยของแผนงานหรือการดําเนินงานที่ 
                     กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
.................9.   การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมแลวไมนอยกวา  100   ชั่วโมง 
................10.   การเขาคายพักแรม  เปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนรวมกันคิดและเกิดการ 
                        เรียนรูที่จําพัฒนาตนเองใหเปนประโยชนตอสังคม 
 
 
เฉลย  :   X 1, / 2,  / 3,  X4,  X5, X6, / 7, / 8,  / 9,  /10 
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หนวยท่ี  3 

 
 
 
 
 

การมีสวนรวม 
ในการเขาคายกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
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หนวยท่ี  3 
การมีสวนรวมในการเขาคายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ประกอบดวย 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค 

 
 

หลักการการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมสีวนรวม 

 
 
 

องคประกอบของการเรยีนรูแบบมีสวนรวม  
 
 
 
 

ประโยชนของการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
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วัตถุประสงค 

 
 เพื่อใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ  ความรู  ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
และเกิดความเขาใจรวมกัน  สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
  

หลักการการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมสีวน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม  มีหลักสําคัญ  คือ  ตองการใหเกิด  
“การเรียนรูสูงสุด”  ขึ้นกับผูเรียน  ซึ่งการเรียนรูสูงสุดจะเกิดขึ้นไดจะตองมาจากการมี
สวนรวมในการแบงปนประสบการณ  ความรู  ความคิดเห็นของผูเรียนกับผูเรียนหรือ
ผูเรียนกับผูสอน  ซึ่งในขณะที่มีสวนรวมนั้นจะตองเกิดงานหรือเกิดความคิดสรางสรรค
รวมกัน  ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน  สรางความเขาใจรวมกันและ
สามารถนําความรูที่ เกิดขึ้นไปทดลองหรือประยุกตใชตามที่ผู เรียนตองการ  เปน
กระบวนการสรางความรูที่ใชประสบการณของผูเรียน  เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  จะเห็นไดวา  การเรียนรูแบบมีสวนรวมนี้จะประกอบดวยหลักสําคัญๆ  5  
ประการ  คือ 

1.  อาศัยความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน 
2.  เกิดการเรียนรูใหมๆ  อยางตอเนื่อง 
3.  มีปฏิสัมพันธระหวาง 

      ผูเรียนกับผูเรียน 
                ผูเรียนกับผูสอน               

4.  มีปฏิสัมพันธที่มีสวนชวยขยายเครือขายความรู 
5.  มีการสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน  
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องคประกอบของการเรยีนรูแบบมีสวนรวม 

 
การเรียนรูแบบมีสวนรวมมีองคประกอบสําคัญอยู  4  ประการ  คือ 
 1 .  ประสบการณ   เปนขั้นตอนที่ครู ผูสอนพยายามกระตุนให ผู เรียนนํา
ประสบการณเดิมของตนออกมาใชในการเรียนและแบงปนประสบการณของตนกับ
เพื่อนๆ  
 2.  การสะทอนความคิดและอภิปราย  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น  และความรูสึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม 
 3.  ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอด  เปนขั้นตอนการสรางความเขาใจและ
นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอด 
 4.  การทดลองหรือประยุกตแนวคิด  เปนขั้นตอนที่ใหผูเรียนนําการเรียนรูที่
เกิดขึ้นใหมไปประยุกตใชในลักษณะหรือสถานการณตางๆ  จนเกิดเปนแนวทางปฏิบัติ
ของผูเรียนเอง 
 

องคประกอบเหลานี้สามารถสรุปเปนแผนภาพ  ดังนี้ 
  

 นําเสนอ 

การทดลองหรือการ
สะทอนความคิด 

เขาใจและเกดิ
ความคิดรวบยอด 

ประยุกตแนวคิด
และอภิปราย 
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ประโยชนของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

 
1. ผูเรียนจะเรียนรูการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 
2. ผูเรียนไดมีการถายทอดความรูและแบงปนความรูตลอดจนประสบการณที่

ทรงคุณคา  เปนการฝกการเปนผูใหและผูรับในขณะเดียวกัน   ซึ่งการที่
ถายทอดความรูออกมาไดนั้น  ผูเรียนจะตองมีความรูและประสบการณ  นั่น  
ก็คือ ผูเรียนไดฝกการแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ 

3. ผูเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม  การแบงงานกันทําเพื่อใหงานที่ออกมา
ประสบผลสําเร็จ 

4. เปนการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากกวาการเรียนรูจากการสอน 
5. เปนการชวยใหผู เรียนไดจัดลําดับความรูของตนเองเปนหมวดหมูและ

สามารถเรียนรูและเขาใจไดเร็วข้ึนที่ไดจากการสังเคราะหความรู  ความ
ตองการ   

6. ชวยฝกใหผูเรียนรูจักจัดสรรเวลา และแบงปนกันรับผิดชอบภายในกลุม 
7. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนรูจักการชวยเหลือผูอ่ืน 
8. ผูเรียนไดฝกทักษะการถายทอดความรูและการตอยอดความรูของผูเรียนให

กวางขวางขึ้น 
9. เปนการฝกใหผูเรียนเปนผูฟงที่ดี  โดยใหรูจักรับขอมูลจากผูอ่ืนและนําไป

พิจารณาทบทวนวิเคราะหกอนนําไปใช   
10. ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันและชวยกันวิเคราะหแกไขปญหารวมกัน 
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คําถามทายบท 
 

คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย /  และเครื่องหมาย  X  หนาขอความซึ่งสอดคลองกันและ
ตามความเขาใจของทาน 
………1.   วัตถุประสงคของการมีสวนรวมคือเพื่อใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน 
                   ประสบการณความรู 
............2.   หลักสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวมตองการใหเกิดการเรียนรูสูงสุด 
............3.   องคประกอบสําคัญของการเรียนรูแบบมีสวนรวมมีอยู   6  ประการ 
............4.   ขั้นตอนแรกของการเรียนรูแบบมีสวนรวมตองตั้งสมมุติฐาน 
............5.   การเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนการวิเคราะหแกปญหา 
............6.   การนําเอาการเรียนรูที่เกิดขึ้นใหมมาประยุกตใชเปนแนวทางปฏิบัติอยูในขั้น  
                  การทดลอง 
...........7.   การเรียนรูแบบมีสวนรวมใชประสบการณของผูเรียนเปนสําคัญที่สุด 
...........8.   การเรียนรูแบบมีสวนรวมคือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
...........9.   การสรางมนุษยสัมพันธเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
...........10. การสื่อสารที่ใชในการเรียนรูแบบมีสวนรวมคือการพูดและการเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย :  / 1,   /  2,  X3, X 4,  / 5,  / 6,  / 7, x 8,  / 9,  / 10 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



269 
 

 บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศกึษาธิการ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ   
         คุรุสภาลาดพราว. 2542. 
กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.  แนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติในหลักเกณฑและ
         วิธีการจดัการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544. 
         กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดภุัณฑ. 2546. 
กองสงเสริมปฏิบัติการ, การศึกษานอกโรงเรียน.  การจดักิจกรรมพบกลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต.   
         กรุงเทพฯ : โรงพิมพเล่ียงเชียง. 2543. 
พรรณี  ดุจดา.  “การเตรียมความพรอมในการจัดการศกึษาปฐมวยัสําหรับองคการบริหารสวน 
         ตําบล.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย     
         มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. 
ไพเราะ  รอยตระกูล.  การจัดการศึกษาเยาวชนนอกระบบสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวน 
         ตําบล.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย    
         มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



270 
 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล  นางวนดิา  ฤทธิ์เจริญ 
ที่ทํางาน   ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม  จังหวดันครปฐม 
ประวัติการศึกษา 
       พ.ศ. 2536             สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาประวัตศิาสตร   
   คณะมนษุยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
       พ.ศ. 2546             ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
   ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
       พ.ศ. 2530             เจาหนาที่ธุรการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       พ.ศ. 2541            อาจารย 1 ระดับ 5  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       พ.ศ. 2543            อาจารย 2 ระดับ 6  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       พ.ศ. 2544            อาจารย 2 ระดับ 7  กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
       พ.ศ. 2548  ถึงปจจุบัน  ครูอันดับ 2 คศ.2  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History

	Button1: 
	Button2: 


