
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 
 การวจิยัในชั้นเรียน เร่ือง การพฒันาวธีิสอน “การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในสาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที” ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็น
ฐานคิดในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ทฤษฎีวธีิสอน 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                           

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) โดยไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
สรุปได ้ดงัน้ี 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 มาโดยตลอด ซ่ึงพระองค์ท่าน              
ไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางการพฒันาท่ีอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช ้
การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว และ                    
ทรงเตือนสติประชาชนไม่ใหป้ระมาท ตระหนกัถึงการพฒันาตามล าดบัขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกั
วิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต และในปี พ .ศ. 2540 ไดเ้กิดวิกฤตการณ์                  
ทางเศรษฐกิจ พระองคท์่านก็ไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทางแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสและความเปล่ียนแปลงต่างๆ โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 

1) กรอบแนวคิด  เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทาง                  
ท่ี ควรเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้
จากภยัและวกิฤตเพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
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2) คุณลักษณะ  เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติั
ตนได้ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3) ค านิยาม  ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆ กนั ดงัน้ี 
(1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและ               

ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับ
พอประมาณ 
  (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียง
นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผล              
ท่ี คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 
  (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการ เปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได ้                      
ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4) เงื่ อนไข การตัดสินใจและการด า เนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ ในระดับ                       
ความพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

(1)  เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วยความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ                     
ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน         
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

(2)  เ ง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความ
ตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ 

5) แนวทางปฏิบัติ /ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ         
พอเพียงประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แนะแนวทาง               
ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยได้กล่าวว่า ในทาง
ปฏิบติั เราสามารถน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้าง
ผลกระทบในแง่บวกท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและกระแส หรือน ามาใช้เป็น
พื้นฐานส าหรับการสร้างภูมิ คุ้มกันต่อผลกระทบในแง่ลบได้ คือ การเพิ่มความรู้และ                             
ขีดความสามารถของคนในชุมชนให้รู้จกัตนเอง มีศกัยภาพการเรียนรู้ และรู้จกัทุนทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนตนเอง ในระดบัท่ีสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตนมีอยูใ่หส้ามารถท าความเขา้ใจ
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงให้เกิดปัญญาความรู้ คือ รู้เขารู้เรา ทั้งในระดบัตนเอง ครอบครัว 
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ชุมชน ประเทศชาติ และระดบัโลก เพื่อจะผลกัดนัให้เกิดการเตรียมความพร้อมและรู้จกัเลือกใช้
ประโยชน์จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกระแสไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสนบัสนุนให้เกิดการบริหาร
จดัการท่ีดีข้ึนในระดบัต่างๆ ทั้งในระดบัการจดัการชีวิตตนเอง จดัการภายในครอบครัว จดัการ
ภายในชุมชน และวิสาหกิจระดบัต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย ตลอดจนการให้ชุมชนรู้จกัใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเป็น               
องค์รวมเพื่อความสมดุล และย ัง่ยืน หรือเป็นยุทธศาสตร์ท่ีให้ความส าคญักับการเตรียมความ
พร้อมและมุ่งรักษาความสมดุลของการพฒันา เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของการใช้ทุน 3 ด้าน                   
อยา่งสมดุลกนั ไดแ้ก่ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากร โดยแต่ละทอ้งถ่ินแม้
จะมีวิธีการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของสาเหตุและบริบทของแต่ละ
ทอ้งท่ี แต่ก็สามารถสร้างเครือข่ายแห่งความร่วมมือ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้ง
เช่ือมโยงประโยชน์ระดบัทอ้งถ่ินและผลประโยชน์ระดบัชาติเขา้ด้วยกนั เพื่อให้เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนัต่อไปได ้(คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2552) 

สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2549 : 91-119) ไดแ้นะแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับสังคมแต่ละระดบัไวใ้นหนงัสือ “หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท” ไวว้า่ ระดบั
บุคคล/ครอบครัว สามารถใหต้นเป็นท่ีพึ่งแห่งตนใน 5 ดา้น คือ 1) จิตใจ คือ ให้ระดบัจิตใจของเรา
อยู่ในความพอดี มีความเอ้ืออาทรต่อกนั เป็นความพอดีดา้นจิตใจ 2) สังคม คือ เราไม่ไดอ้ยู่ใน
สังคมคนเดียว เราตอ้งอยูร่่วมกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งเรากบัรอบๆ ขา้งจึงตอ้งสร้างให้เกิดความ
พอดีข้ึนมา 3) ดา้นเศรษฐกิจ คือ ไม่กูห้น้ียมืสิน ช่วยตวัเองไดม้ากแค่ไหน ให้ช่วยตวัเองให้มีความ
พอดีทางดา้นเศรษฐกิจ 4) ดา้นเทคโนโลยี คือ เราตอ้งสนใจเทคโนโลยีดว้ย แต่ตอ้งเอาเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นฐานของเรา เอาเข้ามาใช้จะได้ค่อยๆ เจริญเติบโตข้ึน เร่ือยๆ                   
อย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ยึดประโยชน์สุขเป็นท่ีตั้ง 5) ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้ให้แต่พอดี              
ไม่ทิ้งขวา้ง และเน้นย  ้าการรู้จกัค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น พยายามพฒันาตนเองเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความช านาญ และมีความสุขและความพอใจกับชีวิตท่ีพอเพียง                 
ยดึเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวติ 

ระดบัชุมชน ประกอบดว้ย บุคคล/ครอบครัว ท่ีมีความพอเพียงแลว้ กล่าวคือ รวมกลุ่มท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน มีความเอ้ืออาทร
ระหวา่งสมาชิกชุมชน ท าใหเ้กิดพลงัทางสังคม และพฒันาไปสู่เครือข่ายระหวา่งชุมชนต่างๆ 

ระดบัรัฐหรือระดบัประเทศ ประกอบดว้ย สังคมต่างๆ ท่ีเขม้แข็ง กล่าวคือ ชุมชน/สังคม
หลายๆ แห่งร่วมมือกนัพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศให้มีความ
พอเพียงและพร้อมก่อน จึงค่อยๆ ด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญข้ึน
เป็นล าดบัๆ ต่อไป 
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หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ สามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจ 
พอเพียง คือ แนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบติัตนในทางสายกลาง โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีการ
ด าเนินชีวิตดั้ งเดิมของสังคมไทย ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ไดต้ั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
จนถึงระดบัประเทศ ซ่ึงความพอเพียงมีองค์ประกอบค านิยามท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุม้กนัในตวั และมีเง่ือนไข 2 ประการ คือ ความรู้และ
คุณธรรม เป็นกรอบช้ีน าทางปฏิบติั โดยมีแนวทางปฏิบติัและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ คือ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งด้านวตัถุ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล/ครอบครัว เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองไดป้ระกอบดว้ย 5 ดา้น คือ 
1) จิตใจ 2) สังคม 3) เศรษฐกิจ 4) เทคโนโลยี และ5) ทรัพยากรธรรมชาติ ระดบัชุมชน คือ 
รวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน            
โดยอาศยัภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน และระดบัรัฐหรือประเทศ คือ ชุมชน /
สังคมหลายๆ แห่งร่วมมือกนัพฒันาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการวางรากฐานการพฒันา       
ใหเ้ป็นล าดบัต่อไปเร่ือยๆ 

การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการสู่การ
เรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ไอซีทีใน 4 ประเด็นหลกัคือ 1) การซ้ือสินคา้ไอซีทีแบบอย่าง
พอประมาณ 2) การใชอิ้นเทอร์เน็ตใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมีเหตุมีผล 3) การรู้จกักลัน่กรองข่าวสาร
เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง และ 4) การใช้ความรู้ดา้นไอซีทีอย่างมีจริยธรรม เพื่อใช้สอน
นกัเรียนในโรงเรียนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อตอ้งการให้นกัเรียนไดเ้กิดความตระหนกัในเร่ือง
การใช้ไอซีทีในปัจจุบนัให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่า
เรียน และรู้จกัใชไ้อซีทีแบบพอประมาณ   
 
ทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 
 การเรียนการสอนในสภาวะปกติมกัจะเน้นความสามารถของสมองในด้านของการใช้
ภาษา การใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์  และการคิดเชิงเหตุผล หรือท่ีรู้จกักนัในนามของการคิดเชิง
ตรรกะ ซ่ึงท าให้นกัเรียนไม่สามารถพฒันาความสามารถได้เท่าท่ีควร ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากการท่ี
นกัเรียนบางคนมีความสามารถหลายดา้น เช่น ศิลปะ ดนตรี หรืออ่ืนๆ ซ่ึงถา้หากไดรั้บการพฒันา
ใหถู้กดา้น นกัเรียนคนนั้นอาจจะมีความสามารถมากกวา่ท่ีเห็นทัว่ไป ทฤษฎีการสอนแบบน้ีจึงถือ
ก าเนิดข้ึนมาในวงการศึกษา เรียกวา่ “ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence)” 
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ความหมาย ประวตัิความเป็นมาของทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญา 
 ทิศนา แขมมณี (2545 : 85) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาวา่ ผูบุ้กเบิกทฤษฎี
การสอนแบบน้ี คือ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน             
จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยเขาไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง “Frames of Mind : 
The Theory of Multiple Intelligences” ซ่ึงไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวาง แนวคิดของเขา
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิดเก่ียวกบั “เชาวน์ปัญญา” เป็นอย่างมาก และกลายเป็น
ทฤษฎีท่ีก าลงัมีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวางต่อการจดัการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
 ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาแบบเดิมนั้น มกัจะเน้นความสามารถในเชิงภาษา คณิตศาสตร์ และ
ความคิดเชิงตรรกะ ดงัจะเห็นไดจ้ากการสอบคดัเลือกทัว่ไป ทั้งวิชาวดัแววความเป็นครูในการ
สอบแอดมิชชัน่เขา้มหาวทิยาลยั หรือ ขอ้สอบบรรจุเขา้รับราชการ มกัจะเนน้องคป์ระกอบ 3 ดา้น
น้ีเป็นหลกั และถือวา่เป็นส่ิงก าหนดระดบัเชาวน์ปัญญาของบุคคลไปตลอดชีวิต เพราะทฤษฎีเดิม
ถือว่า เชาวน์ปัญญาจะไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดชีวิต แต่การ์ดเนอร์ ได้ให้ความหมายของ                
เชาวน์ปัญญาใหม่วา่ (Gardner. 1983 อา้งใน ทิศนา แขมมณี.  2545 : 86)  
 
  “ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือการ 

สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์กับบริบททางวฒันธรรมใน 
แต่ละแห่ง รวมท้ังความสามารถในการตั้งปัญหา เพ่ือจะหาค าตอบและ 
เพ่ิมพูนความรู้” 
 

 การ์ดเนอร์นั้น มีความเช่ือพื้นฐานเก่ียวกบัสติปัญญาท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
 1. เชาวน์ปัญญาของบุคคลมิได้มีเพียงความสามารถทางภาษา และทางคณิตศาสตร์                   
เท่า นั้น แต่มีอยู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประเภทดว้ยกนั (ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป) แต่การ์ดเนอร์เอง                
ก็กล่าววา่ อาจจะมีมากกวา่ 8 ประเภท โดยคนแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะดา้นแตกต่างกนั
ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเร่ืองของความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสามารถท่ีแตกต่างกนัออกไปน้ี 
เม่ือผสมผสานออกมาแลว้จะก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์เฉพาะตวับุคคล 
 2. เชาวน์ปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีมัน่คงถาวรตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย หากแต่สามารถเปล่ียน 
แปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้ม และการส่งเสริมท่ีเหมาะสม 
 การ์ดเนอร์เองได้อธิบายถึงเชาวน์ปัญญาไวว้่า ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 
 1. ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ และตาม
บริบททางวฒันธรรมของแต่ละบุคคล 
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 2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสัมพนัธ์กบับริบททาง
วฒันธรรม 
 3. ความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิ่มพนูความรู้ 
 

องค์ประกอบของทฤษฎกีารสอนแบบพหุปัญญา (เชาวน์ปัญญา 8 ด้าน) 
 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ว่า การ์ดเนอร์ได้เสนอว่าเชาวน์ปัญญาของบุคคลไว ้8 ด้าน               
โดย พงษศ์กัด์ิ แป้นแกว้ (2546 : 109 – 114) ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งละเอียดดงัน้ี 
 1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  
 สติปัญญาดา้นภาษา เป็นความสามารถในการเลือกใชถ้อ้ยค าภาษาท่ีแสดงออกในการส่ือ
ความหมาย โดยมีสมองส่วน Brocals Area ซ่ึงเป็นสมองส่วนหนา้ ควบคุมการเรียบเรียงประโยค
ออกมาเป็นประโยคท่ีส่ือความตามหลกัภาษา  
 ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นภาษา 

- เป็นบุคคลท่ีเห็นคุณค่าของหนงัสือ ชอบอ่านหนงัสือแลว้พดูหรือเล่าในส่ิงท่ีอ่าน 

- มีความจ าดีในช่ือต่างๆ สถานท่ี วนั เดือน ปี หรือส่ิงเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีพบ 

- สามารถนึกคิดถอ้ยค าต่างๆ ในใจไดก่้อนท่ีจะพดูหรืออ่านส่ิงเหล่านั้น 

- ส่ือสารกบัผูอ่ื้นโดยใชภ้าษาไดเ้ป็นอยา่งดี 

- สนุกสนานกบัการเล่นเกมท่ีเก่ียวกบัการใช้ค  า (อกัษรไขว ้ต่อค า) การพูดค าสัมผสั 

(การแต่งค าประพนัธ์/กลอนสด) การเล่นค าผวน  

- เป็นผูมี้ความสามารถดา้นการเขียน สะกดค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใชค้  าศพัทต่์างๆ ไดอ้ยา่ง

ดี 

- มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอ่ืนไดอ้ยา่งดี 

- มีความพยายามท่ีจะพฒันาการใช้ภาษาของตนเอง จะสามารถสร้างค าทั้งในการพูด

และการเขียนในรูปแบบใหม่ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

- เป็นคนรักการอ่าน การเขียน การเล่าเร่ือง แต่งค าประพนัธ์ โตว้าที เล่าข าขนั ร่วม

อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

- ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวติัศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

- มีความสนใจในอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษา เช่น กวี นักพูด นักเขียน นัก

กฎหมาย เป็นตน้ 
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- มีทกัษะทางภาษาท่ีมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พดู อ่าน และเขียน 

2. สติปัญญาในการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณติศาสตร์ (Logical–Mathematical 
Intelligence) 

สติปัญญาในด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ และด้านภาษาท่ีกล่าวไป
ข้างต้น มักจะถือว่าเป็นสติปัญญาขั้ นทั่วไปของมนุษย์ มักจะว ัดผ่านแบบทดสอบต่างๆ                        
เชาวน์ปัญญาในดา้นน้ีมีสมองส่วนควบคุมกลไกในการแกปั้ญหาในการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ และ
การค านวณทางคณิตศาสตร์ การ์ดเนอร์กล่าวถึงสติปัญญาในดา้นน้ีวา่ มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ (mathematics) 

2. ดา้นวทิยาศาสตร์  (Science) 

3. ดา้นการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะ (Logic) 

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาในการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ 
- เขา้ใจส่ิงต่างๆ และบทบาทของส่ิงเหล่านั้นตามสภาพท่ีเป็นอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม 

- เขา้ใจในเร่ืองจ านวน ตวัเลข และมีทกัษะในการคิดค านวณ เช่น การประมาณค่า                    

การท านายค่าทางสถิติ การแสดงผลขอ้มูลโดยกราฟแบบต่างๆ รวมทั้งรู้จกัใชเ้ทคนิค

ในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ 

- มีทกัษะในการแกปั้ญหาโดยพิจารณาเหตุและผล (Critical Thinking) 

- เขา้ใจรูปแบบและความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ โดยรู้จกัใช้สัญลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม

เพื่อแสดงในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม สามารถอธิบายเร่ืองมโนมติในเร่ืองต่างๆ ได ้

- มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) รู้จักรวบรวมข้อมูล 

ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน และลงขอ้สรุปเพื่อแกปั้ญหาท่ีพบได ้

- ชอบศึกษาหรือเรียนในวิชาท่ีซับซ้อน เช่น แคลคูลัส วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์                 

เป็นตน้ 

- ชอบในอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณ การใช้เหตุผล และวิทยาศาสตร์ เช่น                       

นกับญัชี นกัวทิยาศาสตร์ นกัคอมพิวเตอร์ นกักฎหมาย และวศิวกร 

- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ชอบศึกษากลไกการท างานของ

อุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ 
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3. สติปัญญาด้านการเคลือ่นไหวร่างกายและกล้ามเนือ้ (Bodily – Kinesthetic 
Intelligence) 

สติปัญญาในด้านน้ีเป็นความสามารถในการใช้ส่วนของร่างกายเพื่อการแสดงออก                 
สร้าง สรรค ์หรือส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ผูท่ี้มีเชาวน์ปัญญาในดา้นน้ีจะมีสมองส่วนท่ี
เรียกวา่ Cortex โดยสมองส่วนหน่ึงจะเป็นหลกัในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย อีกดา้น
หน่ึงไขวก้นั (ขวาควบคุมซา้ย ซา้ยควบคุมขวา) คนท่ีถนดัขวาจะมีการพฒันาท่ีชดัเจนมาตั้งแต่เด็ก 

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายและกลา้มเน้ือ 
- ชอบส ารวจสภาพแวดล้อม วตัถุต่างๆ โดยการสัมผสั จบัตอ้ง เคล่ือนไหวในส่ิงท่ี

ตอ้งการเรียนรู้ 

- เรียนรู้ไดดี้เม่ือไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรง จดจ าไดดี้ในส่ิงท่ีลงมือปฏิบติัมากกวา่ฟัง 

หรือสังเกตเพียงอยา่งเดียว 

- ชอบเรียนในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ทศันศึกษา แบบจ าลองส่ิงต่างๆ เล่นบทบาท

สมมติ เกม การออกก าลงักาย 

- แสดงทกัษะในการท างานท่ีมีการเคล่ือนไหวไดอ้ย่างคล่องแคล่ว มีความ สามารถ

ดา้นกีฬา เป็นนกักีฬา 

- รับรู้และตอบรับกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยระบบทางกายภาพ 

- มีทกัษะทางการแสดง กีฬา เตน้ร า เยบ็ปักถกัร้อย แกะสลกั ดนตรี เช่น keyboard 

- ประดิษฐ์คิดคน้วิธีใหม่ๆ ท่ีใช้ทกัษะทางร่างกาย เช่น ออกแบบท่าทาง การเตน้ร า             

คิดกีฬาใหม่ๆ หรือกิจกรรมทางกายภาพดา้นอ่ืนๆ 

- มีลักษณะท่ีเป็นคนท่ีชอบเคล่ือนไหว คล่องแคล่ว และสนุกกับการอยู่กลางแจ้ง

มากกวา่ในร่ม ไม่ชอบนัง่น่ิงเป็นเวลานานๆ 

- ชอบท างานต่างๆ ท่ีใชมื้อ ชอบส่ิงของท่ีจะน ามาสร้างหรือประดิษฐเ์ป็นส่ิงต่างๆ ได ้

- ชอบแยกแยะส่ิงต่างๆ เพื่อส ารวจส่วนประกอบต่างๆ และสามารถประกอบเขา้รูป

เหมือนเดิมได ้

- สนใจในวิชาชีพท่ีเก่ียวกับการกีฬา เต้นร า ศลัยแพทย์ ช่างก่อสร้าง นักประดิษฐ ์           

เป็นตน้ 
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4.  สติปัญญาด้านการมองเห็นและมิติสัมพนัธ์ (Visual/Spatial Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นน้ีถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทางความสามารถดา้น

ศิลปะ การวาดภาพ การสร้างภาพ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์
งานต่าง ๆ และมกัจะเป็นผูม้องเห็นวิธีแกปั้ญหาในมโนภาพ เชาวน์ปัญญาในดา้นน้ีเป็นเชาวน์
ปัญญาท่ีมนุษย์มีมาแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เพราะมนุษย์วาดภาพเพื่อส่ือสารความหมาย                
มาตั้งแต่สมยันั้น 

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นการมองเห็นและมิติสัมพนัธ์ 
- ชอบมองและสังเกตรายละเอียดของส่ิงต่างๆ ท่ีพบเห็นได้ดี ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง 

ลกัษณะ สี 

- บอกต าแหน่งและทิศทางของวตัถุส่ิงของต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว และ

ถูกตอ้ง 

- สามารถอธิบายรายละเอียดของภาพหรือแผนผงัต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ชอบการเขียนภาพ วาดภาพ ประดิษฐ์วตัถุส่ิงของ ทั้งงานป้ันและงานฝีมือต่างๆ                      

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทศันศิลป์ 

- ชอบเล่นเกมท่ีเก่ียวกบัการสร้างภาพหรือจินตนาการในใจ เช่น หมากรุก หมากฮอส 

อกัษรไขว ้ภาพต่อ (Jigsaw) เป็นตน้ 

- เขียนแผนผงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- มีความสนใจในการประกอบอาชีพเก่ียวกับศิลปะ เ ช่น นักถ่ายรูป วิศวกร                             

นกัออกแบบ จิตรกร รวมทั้งนกับิน สถาปนิก 

- สร้างสรรคผ์ลงานแปลกใหม่เก่ียวกบังานศิลป์เสมอ  

- มีมุมมองในส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน (New perspective) รวมทั้งมองเห็น               

ในส่ิงท่ีซ่อนหรือแฝงอยู่โดยท่ีคนอ่ืนอาจไม่เห็นหรือไม่เข้าใจ เช่น การมองภาพ

ศิลปะ 

5.  สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
เชาวน์ปัญญาดา้นน้ีถูกควบคุมโดยสมองซีกขวาตอนบน บุคคลท่ีมีสติปัญญาทางดา้นน้ี 

จะแสดงออกทางความสามารถในดา้นจงัหวะ การร้องเพลง การฟังเพลงและดนตรี การแต่งเพลง 
การเต้น และมีความไวต่อการรับรู้เสียงและจงัหวะต่างๆ  โดยท่ีบางคร้ังอาจดูเหมือนไม่มี
ความสามารถ เช่น เล่นเปียโนได้ แต่ไม่สามารถเล่นเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ ได้ หรือ บางคร้ังในการ
เรียนทฤษฎีดนตรี อาจจะสอบตก แต่ร้องเพลงไดไ้พเราะ เป็นตน้ 
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ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นดนตรี 
- เป็นผูมี้ความสุข สนุกสนานกบัการฟังเพลงจากวทิย ุเทป ซีดี 

- ชอบเคาะมือ เคาะเทา้ เป็นจงัหวะหรือ ผวิปาก ฮมัเพลง ในขณะท างาน 

- รู้จกัท่วงท านอง จงัหวะ ลีลาของเพลงต่างๆ มากมาย 

- ร้องเพลงไดไ้พเราะหรือเล่นดนตรีต่างๆ เก่ง 

- มีท่วงที จงัหวะ  และลีลาในการพูดหรือเคล่ือนไหว ท่ีแสดงออกทานดนตรีไดอ้ยา่ง

เด่นชดั 

- ชอบร้องเพลงคลอตามขณะเปิดเพลง ชอบการแสดงดนตรี (Concert) ชอบเล่นเคร่ือง

ดนตรีประเภทต่างๆ 

- ชอบสะสมข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับดนตรี เช่น เทปเพลง เน้ือเพลง ซีดี วีดีโอเพลง                

เคร่ืองดนตรีต่างๆ เป็นตน้ 

- สนใจฟังเสียงดนตรี หรือเสียงอ่ืนๆ รอบๆ ตวั และพยายามหาโอกาสในการฟัง 

สามารถคิดประกอบกบัเสียงดนตรี หรือเสียงธรรมชาติอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

- สามารถฟังและตอบรับกบัเสียงต่างๆ รอบตวั แลว้เรียบเรียงเสียงประสานให้อยู่ใน

รูปแบบท่ีมีความหมายได ้

- สามารถพฒันาตนเองให้มีความสามารถในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีไดดี้ ทั้งการ

ร้องเด่ียว หรือกบัคนอ่ืนๆ ได ้

- มีความสนใจในอาชีพท่ีเก่ียวกบัดนตรี เช่น นกัร้อง นกัดนตรี ครูสอนดนตรี คนท า

เคร่ืองดนตรี นกัแต่งเพลง ผูอ้  านวยเพลง เป็นตน้ 

6. สติปัญญาด้านการเข้ากบัผู้อืน่ (Interpersonal Intelligence) 

เชาวปั์ญญาดา้นน้ีถูกควบคุมโดยสมองส่วนหนา้ หากสมองดา้นน้ีถูกท าลายจะท าให้เกิด
ปัญหาในการเขา้สังคม ความสามารถท่ีแสดงออกทางดา้นน้ี เห็นไดจ้ากการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
การท างานกับผูอ่ื้น การเขา้ใจและเคารพผูอ่ื้น การแก้ปัญหาความขดัแยง้ และการจดัระเบียบ               
ผูมี้ความสามารถทางดา้นน้ี มกัเป็นผูท่ี้มีความไวต่อความรู้สึกและความตอ้งการของผูอ่ื้น  

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นการเขา้กบัผูอ่ื้น 
- มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวและชอบปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

- สร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้นในสังคม 

- พยายามใชว้ธีิท่ีหลากหลายเพื่อเขา้ไปมีส่วนสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
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- รับรู้และเขา้ใจความรู้สึก ความคิด แรงจูงใจ พฤติกรรม และวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่อง

ผูอ่ื้น 

- เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานกับผู ้อ่ืน และสามารถรับบทบาทหลายอย่างท่ี

เหมาะสมตั้งแต่ผูน้ าจนถึงผูต้ามกลุ่ม 

- มีความสามารถโนม้นา้ว ชกัจูง ในการแสดงความคิดเห็น หรือการกระท าของผูอ่ื้น 

- มีความเขา้ใจและส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งดว้ยวาจาและไม่ใชว้าจา 

- ปรับพฤติกรรมเขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรือกลุ่มคนท่ีแตกต่าง หรือจากขอ้มูลยอ้นกลบั

ท่ีไดจ้ากผูอ่ื้นได ้

- รับรู้ความคิดท่ีหลากหลายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสังคม หรือการเมืองต่างๆ ได ้

- สนใจพฒันากระบวนการหรือรูปแบบต่างๆ ทางสังคม 

- ชอบการปรึกษาหารือในปัญหาต่างๆ กบัผูอ่ื้น มากกวา่ท่ีจะแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

- มีเพื่อนมาก โดยเฉพาะท่ีสนิทสนมมากๆ อยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 คน 

- ชอบคุย สนุกกบัการไดเ้ขา้สังคม พบปะผูค้น 

- ชอบการเล่นเกม กีฬา ท่ีมีลกัษณะการเล่นเป็นกลุ่ม 

- อาสาสมคัรท่ีจะร่วมท างานกบัผูอ่ื้นในเร่ืองใหม่ๆ เสมอ 

- แสดงความสามารถในการเป็นผูน้ า หาเพื่อนๆ ร่วมปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา 

- เป็นสมาชิกของชมรม องค์กร หรือคณะกรรมการต่างๆ ท่ีมีความคล่องแคล่วและ

กระตือรือร้น 

- มกัเป็นผูท่ี้มีผูข้อค าปรึกษาหรือขอค าแนะน าต่างๆ 

- แสดงความสนใจในอาชีพท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น นกัการเมือง ผูน้ าทาง

ศาสนา ครู นักแนะแนว นักประชาสัมพนัธ์ พิธีกร  นักนิเทศศาสตร์ นักสังคม

สงเคราะห์ เป็นตน้ 

7. สติปัญญาด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

บุคคลท่ีสามารถในการเขา้ใจตนเอง มกัเป็นคนท่ีชอบคิด พิจารณาไตร่ตรอง มองตนเอง 
และท าความเขา้ใจถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง มกัเป็นคนท่ีมัน่คงในความคิดความเช่ือ
ต่างๆ จะท าอะไรมกัตอ้งการเวลาในการคิดไตร่ตรอง และชอบท่ีจะคิดคนเดียว ชอบความเงียบ
สงบ สติปัญญาทางด้านน้ี มกัเกิดร่วมกบัสติปัญญาด้านอ่ืน มีลกัษณะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง           
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เชาวปั์ญญา อย่างน้อย 2 ดา้นข้ึนไป ผูท่ี้ไม่มีสติปัญญาในดา้นน้ี มกัจะมีบุคลิกเฉ่ือยชา เช่ืองช้า             
ไม่ยนิดียนิร้ายและเศร้าซึม 

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
- มีการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสมและมีขอบเขต 

- แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเร่ืองต่างๆ อยา่งพอเหมาะ 

- มีเป้าหมายในการด าเนินชีวติท่ีแน่นอนและในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง 

- ท างานไดด้ว้ยตนเอง 

- มีพฒันาการในดา้นการเรียนรู้และบุคลิกภาพ 

- สามารถท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาตนเองใหดี้ข้ึน 

- เขา้ใจถึงความส าคญัของตวัเองท่ีมีอิทธิพลหรือมีบทบาทและความสัมพนัธ์ต่อบุคคล

อ่ืน 

8. สติปัญญาด้านการเป็นนักธรรมชาติวทิยา (Nationalism Intelligence) 

เชาวน์ปัญญาในดา้นน้ี การ์ดเนอร์ไดเ้พิ่มหลงัจากท่ีตีพิมพห์นงัสือ “Frames of Mind : 
The Theory of Multiple Intelligences” แลว้ แต่ก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของเชาวน์ปัญญาเหล่าน้ี                
ในภายหลังว่า เชาวน์ปัญญาด้านน้ีเป็นความสามารถในการสังเกตส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ                
การจ าแนกแยกแยะ จดัหมวดหมู่ ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั บุคคลท่ีมีความสามารถทางน้ี มกัเป็นผูรั้ก
ธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ ตระหนกัในความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และมกัจะชอบและ
สนใจสัตว ์ชอบเล้ียงสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้  

ลกัษณะส าคญัของบุคคลท่ีมีสติปัญญาดา้นการรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
-   เป็นคนชอบสัตว ์ชอบเล้ียงสัตว ์
-   สนใจส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติรอบตวั  
-   สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตวั ชอบศึกษาเร่ืองราวของมนุษย ์การด ารงชีวติ  
    จิตวทิยา 
-   คิดถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
-   เขา้ใจธรรมชาติของพืชและสัตวไ์ดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัช่ือตน้ไม ้ดอกไมห้ลายชนิด 
-   ไวต่อความรู้สึก การเปล่ียนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ 
-   สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ 
-   มีความรู้เร่ืองดวงดาว จกัรวาล สนใจววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
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การประยุกต์ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากบัการสอนในช้ันเรียน 
ทิศนา แขมมณี (2545 : 89 – 90) กล่าววา่ การมองและเขา้ใจเชาวปั์ญญาในความหมาย         

ท่ีต่างกนั ยอ่มก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีพหุปัญญาไดข้ยายขอบเขตของความหมาย
ของค าว่าปัญญาออกไปอย่างกวา้งขวางมากข้ึนจากเดิม ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนขยาย
ขอบเขตไปอย่างกวา้งขวางเช่นกนั แนวทางการน าทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการเรียนการสอน               
มีหลากหลายดงัน้ี  

1. เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เหมือนกนั ดงันั้นในการจดัการ
เรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีสามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ ดา้น 
มิใช่มุ่งพฒันาแต่เพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหน่ึงเท่านั้น ดงัเช่นในอดีตเรามกัจะมีการเน้น               
การพฒันาด้านภาษาและด้านคณิตศาสตร์หรือด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อนัเป็นการพฒันา
สมองซีกซา้ยเป็นหลกั ท าใหผู้เ้รียนไม่มีโอกาสพฒันาเชาวน์ปัญญาดา้นอ่ืนๆ เท่าท่ีควร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูเ้รียนท่ีมีเชาวน์ปัญญาด้านอ่ืนสูง จะขาดโอกาสท่ีจะเรียนรู้และพฒันาในด้านท่ีตน                      
มีความสามารถหรือถนดัเป็นพิเศษ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการของสติปัญญาหลาย ๆ 
ด้าน จะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริม
อจัฉริยภาพหรือความสามารถเฉพาะตนของผูเ้รียนไปในตวั  

2. เน่ืองจากผูเ้รียนมีระดบัพฒันาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ดงันั้น จึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัขั้นพฒันาการในแต่ละดา้นของผูเ้รียน ตวัอยา่งเช่น 
เด็กท่ีมีเชาวน์ปัญญาดา้นดนตรีสูงจะพฒันาปัญญาดา้นดนตรีของตนไปอยา่งรวดเร็ว ต่างจากเด็ก
คนอ่ืน ๆ ดังนั้ น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กท่ีมีขั้นพฒันาการด้านใดด้านหน่ึงสูง                
ควรตอ้งแตกต่างไปจากเด็กท่ีมีขั้นพฒันาการในดา้นนั้นต ่ากวา่  

3. เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นไม่เหมือนกนั การผสมผสานของ
ความสามารถด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ไม่ เท่ากันน้ีท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) หรือ
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั หรืออีกนัยหน่ึงเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคลท าให ้        
แต่ละคนแตกต่างกนั และความแตกต่างท่ีหลากหลาย (Diversity) น้ี สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ดังนั้น กระบวนการคิดท่ีว่าคนน้ีโง่ หรือเก่งกว่าคนนั้นคนน้ีจึงควรจะ
เปล่ียนไป การสอนควรเน้นการส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน ครูควรสอนโดยเน้นให้
ผูเ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตน ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลกัษณ์ของ
ผูอ่ื้น รวมทั้ งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ท่ีจะใช้ความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์               
ต่อส่วนรวม เช่นน้ีผูเ้รียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง 
ในขณะเดียวกนัก็มีความเคารพในผูอ่ื้น และอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกลูกนั  
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4. ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ควรจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนไปจากแนวคิดเดิม
ท่ีใชก้ารทดสอบเพื่อวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น และท่ีส าคญั
คือ ไม่สัมพนัธ์กบับริบทท่ีแทจ้ริงท่ีใช้ความสามารถนั้นๆ ตามปกติวิธีการประเมินผลการเรียน 
การสอนท่ีดี ควรมีการประเมินหลายๆ ดา้น และในแต่ละดา้นควรเป็นการประเมินในสภาพการณ์
ของปัญหาท่ีสามารถแกปั้ญหาไดด้ว้ยอุปกรณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนั้นๆ การประเมิน
จะต้องครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์            
ท่ีสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาดา้นนั้น อีกวิธีหน่ึงคือการให้เรียนอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีซบัซ้อนซ่ึงตอ้ง
ใชส้ติปัญญาหลายดา้น หรือการให้อุปกรณ์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ดา้น และสังเกต          
ดูว่าผูเ้รียนเลือกใช้เชาวน์ปัญญาด้านใด หรือศึกษาและใช้อุปกรณ์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญา        
ดา้นใด มากเพียงไร  
 สรุป ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา เป็นทฤษฎีการสอนท่ีค านึงถึงความสามารถด้าน
เชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลในการแกปั้ญหาในสภาพการณ์ต่างๆ การสร้างสรรค์ผลงาน และ
การแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพื่อหาค าตอบและเพิ่มพูนความรู้ ตามบริบทวฒันธรรมของแต่ละ
บุคคล องคป์ระกอบของทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญาหรือเชาวน์ปัญญามี 8 ดา้น คือ 1) ภาษา 2) 
การใชเ้หตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) การเคล่ือนไหวร่างกายและกลา้มเน้ือ 4) การมองเห็น
และมิติสัมพนัธ์ 5) ดนตรี 6) การเขา้กบัผูอ่ื้น 7) การรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 8) การเป็นนกัธรรมชาติ
วทิยา การประยุกตท์ฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญากบัการสอนในชั้นเรียน ครูควรจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมเชาวน์ปัญญาทั้ง 8 ดา้น ทั้งน้ี เน่ืองจากระดบั
พฒันาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละดา้นของผูเ้รียนไม่เท่ากนั ดงันั้น จึงควรจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับขั้นการพฒันาการในแต่ละด้านของผูเ้รียน และควรผสมผสานเชาวน์ปัญญาท่ี
แตกต่างหลากหลายของผูเ้รียนในแต่ละดา้นท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ครูควรส่งเสริมความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รียน เนน้ใหผู้เ้รียนคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์ของตนเอง และเคารพในเอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น รวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้
ท่ีจะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ ควรวดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในหลายๆ ดา้นโดยให้ความส าคญักบับริบทท่ี
แทจ้ริงในการใชค้วามสามารถนั้นๆ โดยใชอุ้ปกรณ์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัเชาวน์ปัญญาหลายๆ ดา้น เพื่อ
สังเกตวา่ผูเ้รียนเลือกใชอุ้ปกรณ์เก่ียวกบัเชาวน์ปัญญาดา้นใดมากนอ้ยเพียงใด 
 การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใช้ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา เน่ืองจาก
บริบทของนกัศึกษาเป็นนกัศึกษาวิชาชีพครู ซ่ึงจะตอ้งใชเ้ชาวน์ปัญญาของตนเองในหลายๆ ดา้น
ประกอบกนัในการเรียนการสอน ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนรวมทั้งการวดัและประเมินผล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี จึงก าหนดให้นักศึกษาต้องสามารถแก้ปัญหาการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ และให้นักศึกษาปฏิบติัการทดลองสอนในชั้นเรียน จากการจดัการ
เรียนการสอนเช่นน้ี นกัศึกษาจะตอ้งใชค้วามสามารถท่ีหลากหลายดา้น และท าให้นกัศึกษาคน้พบ
เอกลกัษณ์ของตนเองในการสอนวา่มีขอ้เด่นและมีขอ้ดอ้ยอยา่งไร ควรส่งเสริมหรือปรับปรุงและ
พฒันาเชาวน์ปัญญาดา้นใดของตนเองใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นครูท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 

ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีผลบังคับใช้และมีการประกาศใช้หลักสูตร    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ การเรียนรู้จึงเป็น
ประเด็นท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จะตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถน าไปประยุกตใ์ช ้เพื่อการ
จดัการเรียนรู้ให้เกิดผล แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงเป็นส่วนส าคญัในการวิจยั             
ในชั้นเรียนคร้ังน้ี 

ความหมายของการเรียนรู้ 

นักการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ไวใ้นมุมมองท่ีหลากหลาย           
ข้ึนอยู่กับจุดเน้นและฐานความคิด โดยนักการศึกษาต่างประเทศท่ีได้ให้ความหมายของการ    
เรียนรู้ไว ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี (อา้งถึงใน ธีระพร  อุวรรณโณ และปรีชา  วหิคโต, 2532 : 284) 

คิง (King, 1971) และ ดอมเจนและเบิร์กฮาร์ด (Domjan and Burkhard, 1968) เห็นวา่ การ
เรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งถาวร ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกฝน หรือการ
ไดรั้บประสบการณ์ กานเย (Gagne, 1985) บอกวา่ การเรียนรู้ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากการเจริญเติบโต
ของร่างกาย ส่วนโบเวอร์และฮิลการ์ด (Bower and Hilgard, 1981) ไดเ้พิ่มเติมวา่ วุฒิภาวะและ
เผา่พนัธ์ุไม่มีผลต่อการเรียนรู้ 

นอกจากนั้น Webster’s Third New International Dictionary ไดใ้ห้ความหมายการ     
เรียนรู้วา่ คือ “กระบวนการเพิ่มพนูและปรุงแต่งระบบความรู้ ทกัษะ นิสัยหรือการแสดงออกต่างๆ 
อนัเป็นผลมาจากมีส่ิงกระตุน้อินทรียโ์ดยผา่นประสบการณ์ การปฏิบติัหรือการฝึกฝน” สอดคลอ้ง
กบั บลูม และคณะ (Bloom and others, 1956; อา้งถึงใน นรา  สมประสงค ์และโกศล  มีคุณ, 2538 
: 143) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้มีจุดมุ่งหมาย 3 ดา้นใหญ่ๆ คือ  

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจหรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) เช่น ความจ า ความเขา้ใจ 
ความคิดในรูปแบบต่างๆ 

2. ดา้นความรู้สึกหรือจิตพิสัย (affective domain) เช่น ความรู้สึก ความเช่ือ เจตคติ ค่านิยม 
3. ดา้นการเคล่ือนไหวปฏิบติัหรือทกัษะพิสัย (psychomotor domain) เช่น                    

การเคล่ือนไหว การปฏิบติังาน ความช านาญในการกระท า 
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 ส าหรับวงการศึกษาของประเทศไทย มีนกัการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดนิ้ยาม
ความหมายของการเรียนรู้ไวเ้ช่นกนั อาทิเช่น 

ธีระพร  อุวรรณโณ และปรีชา  วิหคโต  (2532 : 285) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้               
ไวว้่า หมายถึง “การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศกัยภาพของอินทรียต่์อสถานการณ์หน่ึง ท่ีเกิด
จากการท่ีอินทรีย์มีประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมกับสถานการณ์นั้ น โดยไม่รวมการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากวฒิุภาวะหรือแนวโนม้การตอบสนองของเผา่พนัธ์ุ” 

นรา  สมประสงค ์และโกศล  มีคุณ (2538 : 143-144) ชนาธิป  พรกุล (2544 : 53) และ
ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2545 : 72) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ท่ีคลา้ยคลึงกนั สรุปไดว้า่ 
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวร อนัเป็นผลมาจากการมี
ประสบการ ณ์ห รือก าร ฝึกฝน  สอดคล้อ งกับกองวิ จัยท า งก าร ศึกษา  ก รมวิ ช าก า ร                  
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 4) ท่ีไดใ้ห้นิยามการเรียนรู้ไวใ้นรายงานการวิจยั เร่ือง รูปแบบหรือ
แนวการจดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างคุณลกัษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับประถมศึกษาไวว้่า             
“การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด และพฤติกรรม  อนัเน่ืองมาจากการไดรั้บ
ประสบการณ์ และเป็นการปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน” 

ทิศนา  แขมมณี (2544 : 38) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ในเชิงการศึกษาไวใ้น      
รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษา        
พหุกรณีวา่ “การเรียนรู้ (learning) มีขอบเขตท่ีครอบคลุมความหมาย 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้
ในความหมายของ กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ซ่ึงหมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีช่วยให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้ และ 2) การเรียนรู้ ในความหมายของ ผลการเรียนรู้ (learning outcome)                   
ซ่ึงได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในสาระต่างๆ ความสามารถในการกระท าและการใช้ทักษะ       
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติ อนัเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้    
หรือการใชว้ธีิการเรียนรู้” 

สรุปได้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การท่ีบุคคลได้รับประสบการณ์ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม ซ่ึงประสบการณ์ทางตรง คือ การท่ีบุคคลประสบกับเหตุการณ์นั้ นด้วยตนเอง             
ส่วนประสบการณ์ทางอ้อม คือ การท่ีบุคคลได้รับทราบประสบการณ์จากการบอกเล่า                               
ของคนอ่ืนหรือจากการอ่านหนงัสือ แลว้ท าใหบุ้คคลนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งถาวร              
ทั้ งทางด้านความรู้ ความคิด และทักษะของตนเอง โดยมิได้เป็นผลจากการเจริญเติบโต              
วุฒิภาวะ หรือเผ่าพันธ์ุแต่อย่างใด และเป้าหมายของการเรียนรู้มี  3 ด้านใหญ่ๆ คือ                               
ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
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การเรียนรู้แบบบูรณาการ  
สังคมปัจจุบนั เป็นสังคมท่ีมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง มีความคิด มีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ในลกัษณะของการแยกส่วน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ แนวทางการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมปัจจุบนั ไม่สามารถกระท าไดด้ว้ยการแยกส่วนเด็ดขาดออกจากกนั ทุกส่ิงทุกอยา่งในโลก
ในสังคม เป็นระบบท่ีมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งส้ิน ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นเหตุผลเช่ือมโยงซ่ึงกนั
และกนั การแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเช่ือมโยงศาสตร์ทุกสาขา                
เขา้ดว้ยกนัเพื่อการแกไ้ขปัญหา ฉะนั้น ระบบการเรียนการสอนจึงตอ้งปรับเปล่ียน เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ในสภาพจริง อยา่งองคร์วมหรืออยา่งบูรณาการ การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
จึงไดถู้กน ามาใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการปฏิรูปการเรียนรู้ในคร้ังน้ี 

 1) การเรียนรู้แบบบูรณาการ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 21) 
การ เรียนรู้แบบบูรณาการจึงมีความส าคญัและถูกก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 
   (1)  ความหมายของบูรณาการ ค าวา่ บูรณาการ มีผูใ้หค้วามหมายไว้
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
   การน าหน่วยท่ีแยกๆ กนั มารวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั (พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 
   “บูรณาการ” (integration) ความหมายโดยค าศพัท์ หมายถึง การท าให้
เต็มหรือสมบูรณ์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 3)              
นกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายการบูรณาการไวส้รุปได ้ดงัน้ี 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตุโต) (2540, อา้งถึงใน ส านกังาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 3) ไดใ้ห้ความหมายแบบขยายความวา่การบูร
ณาการ คือ “การท าให้หน่วยยอ่ยๆ ทั้งหลาย ท่ีสัมพนัธ์อิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั เขา้มาร่วมท าหนา้ท่ี 
ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหน่ึงเดียว ท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตวั” นอกจากค าว่า             
บูรณาการแลว้ ยงัมีค าอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือค าวา่ “องคร์วม” (holistic) และ “สมดุล” (balance) 
กล่าวคือ ถา้ส่ิงต่างๆ “บูรณาการ” จนครบถว้น ในเร่ืองนั้นก็จะเกิดภาพของ “องคร์วม” และความ
เป็นองคร์วม จะสะทอ้นภาพขององคป์ระกอบยอ่ยมีสัดส่วนมีการประสานกลมกลืนกนัอยา่งพอดี 
หรืออยา่ง “สมดุล”  

ส่วน นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ,์ เบญจลกัษณ์  น ้ าฟ้า และชดัเจน ไทยแท ้
(2545 : 38) และ ส าลี รักสุทธี และคณะ (2546 : 26) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่บูรณาการไวค้ลา้ยคลึง
กันสรุปได้ว่า บูรณาการ หมายถึง การน าศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกัน                   
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มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอย่างกลมกลืน และชนาธิป พรกุล (2544 : 57) ไดก้ล่าว เพิ่มเติมว่า    
การบูรณาการ เป็นการเช่ือมโยงให้แผนของหลกัสูตรมีความรู้ 3 ดา้น คือ พุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย 
และจิตพิสัย เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

สรุปได้ว่า  การบูรณาการ หมายถึง การเช่ือมโยงและหลอมรวม                  
องค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นองคร์วม ทั้งดา้นพุทธิพิสัย 
ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย 

(2) ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จากความหมาย
ของการบูรณาการขา้งตน้ และตามพระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนด 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม  และมีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการ 
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการไว ้ดงัน้ี 

อรทยั  มูลค า และสุวิทย ์ มูลค า (2544 : 20) กรมวิชาการ และ
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 
31) ไดใ้ห้ความหมายท่ีคลา้ยกนัสรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง  การจดัการ
เรียนการสอน ท่ีเช่ือมโยงเน้ือหาสาระหรือศาสตร์ของวิชา/กลุ่มวิชาต่างๆ ท่ีมีความหมายเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั ผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะบูรณาการ และพฒันาผูเ้รียนเป็นองคร์วม 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 11) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การจดัการเรียนรู้แบบ      
บูรณาการเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู ้เ รียนเช่ือมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ และ         
ประสบการณ์ท่ีมีความหมายหลากหลายและสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการรู้แจง้ 
รู้จริงในส่ิงท่ีศึกษา สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงได ้

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจดัการเรียน
การสอนให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ในศาสตร์เหล่านั้น ในลกัษณะท่ีเป็นองค์รวมไม่แยกส่วน               
ออกจากกนั ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถมองและเขา้ใจไดว้่าส่ิงต่างๆ ท่ีอยูใ่นโลกน้ี ตามสภาพ              
ความเป็นจริงทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัทั้งส้ิน  

 2) ประเภทของการบูรณาการ ส าลี รักสุทธี (2546 : 23) อธิบายวา่ การจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดก้ าเนิดข้ึนในสมยัของจอห์น ดิวอ้ี (John Deey, 1993) การจดัการ
ศึกษาในยุคดงักล่าวไดรั้บอิทธิพลมาจาก นกัปราชญ์ชาวเยอรมนัช่ือ แฮบาร์ท (Herbart, 1890)           
ซ่ึงมีความเช่ือในเร่ืองการศึกษาวา่ “เราสามารถเช่ือมโยงความคิดรวบยอดของวิชาต่างๆ  ท่ีมีใน
หลกัสูตรไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วิชาข้ึนไป” และดว้ยวิธีการเช่ือมโยงดงักล่าว จะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถ
น าประสบการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเร่ืองท่ีจะ
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เรียนใหม่ต่อไปได ้การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนรู้แห่งยุค
สมยั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา จึงได้บรรจุการบูรณาการการเรียนรู้ไวใ้นพระราชบญัญติัและ
กฎหมายต่างๆ  

การบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ สามารถจัดได้อย่างหลากหลายและ           
หลายระดบั ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ ระดบัหลกัสูตรสถานศึกษาหรือระดบั 
ชั้นเรียน ทั้งน้ี สามารถจ าแนกประเภทตามลกัษณะของการบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ท่ีพบ
มากสามารถสรุปได้ ดงัน้ี (UNESCO-UNEP, 1994; อา้งถึงใน อรทยั มูลค า และสุวิทย ์มูลค า, 
2537 : 21; วิชยั วงษใ์หญ่ 2544 : 51-53; นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ,์ เบญจลกัษณ์ น ้ าฟ้า และชดัเจน 
ไทยแท,้ 2545 : 39; ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 :  
6-9) 

(1) การแบ่งประเภทการบูรณาการโดยพิจารณาจาก การเช่ือมโยง     
จุดประสงค์ หรือมาตรฐานการเรียนรู้ และหรือสาระวิชาที่สอน โดยอาจแบ่งเป็นลกัษณะหรือ
ประเภทยอ่ยๆ คือ 

ก. บูรณาการแบบสอดแทรก เป็นลักษณะการสอนปกติทัว่ไปท่ี
ครูผูส้อนแต่ละวิชา สามารถน าเน้ือหาสาระอ่ืน โจทย ์หรือประเด็นอ่ืนๆ มาสอดแทรกลงไปใน
วิชาของตน ในระหว่างการเรียนการสอน เช่น ครูท่ีสอนคณิตศาสตร์ อาจสอดแทรกโจทยห์รือ
ประเด็นทางดา้นสังคม วฒันธรรม คุณธรรมจริยธรรม ลงไปในการเรียนการสอนของตน 

ข. การบูรณาการภายในวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เป็น
การน าจุดประสงค ์หรือมาตรฐานการเรียนรู้และสาระวชิา หวัเร่ือง หรือประเด็นสาระต่างๆ ท่ีมีใน
วชิานั้นๆ มาบูรณาการกนั โดยผูส้อนมีการด าเนินการวิเคราะห์ ก าหนดรายละเอียดการบูรณาการ
อยา่งชดัเจน 

ค. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสหวิทยาการ 
เป็นการน าจุดประสงค ์หรือมาตรฐานการเรียนรู้ และหรือสาระวิชาต่างๆ ตั้งแต่ 2 วิชาหรือกลุ่ม
สาระมาบูรณาการกนั โดยผูส้อนมีการด าเนินการวิเคราะห์ ก าหนดรายละเอียดการบูรณาการของ
แต่ละวชิาอยา่งชดัเจน 

ง. การ บูรณาการกับวิถี ชี วิ ต  เ ป็นการก าหนดหัวข้อ เ ร่ื อง            
เน้ือหาสาระ และวิธีการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ียึดหรือให้สอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัเป็นหลกัก่อน แลว้จึงวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ีเกิด เทียบโยงกบัมาตรฐานการเรียนรู้
หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั หรือสาระท่ีหลกัสูตรก าหนด 

(2) การแบ่งประเภทการบูรณาการโดยพิจารณาจาก จกรรมการเรียนการ
สอน อาจแบ่งเป็นลกัษณะ หรือประเภทยอ่ยได ้ดงัน้ี 
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    ก. บูรณาการลักษณะสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ โดยครูสอนวิชา
ใดวชิาหน่ึงตามปกติ แลว้สอดแทรกกิจกรรม หรือเช่ือมโยงสาระวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสัมพนัธ์
กบัการสอนนั้นๆ มาร่วมสอน 
    ข. บูรณาการโดยใช้กิจกรรมโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการท าโครงการหรือโครงงานเป็นหลกั หรือใช้
ประกอบในการเรียนรู้เร่ืองนั้นๆ ดว้ยการท าโครงงานแต่ละโครงงาน โดยปกติจะตอ้งใชค้วามรู้
และความสามารถ ลักษณะบูรณาการอยู่แล้วโครงงานจึงส าเร็จได้ การเรียนรู้โดยการท า           
โครงงานจึงสะทอ้นการเรียนรู้ ลกัษณะบูรณาการไดเ้ป็นอยา่งดี 
    ค. บูรณาการโดยใช้กิจกรรมแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการการเ รียนรู้  โดยใช้กิจกรรมการแก้ปัญหาเป็นหลักในการเ รียน รู้                      
ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกิจกรรมการท าโครงงาน ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้จากกิจกรรมการแกปั้ญหา 
สามารถสะท้อนการเรียนรู้ ลักษณะบูรณาการได้เป็นอย่างดี เพราะธรรมชาติการแก้ปัญหา          
มิไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเดียว แต่ใชอ้ยา่งบูรณาการ 
   (3) การแบ่งประเภทการบูรณาการโดยพิจารณาจากผู้สอน อาจแบ่งเป็น
ลกัษณะยอ่ยๆ ไดด้งัน้ี 
    ก. แบบสอนคนเดียว เป็นลักษณะการสอนท่ีครูผูส้อน            
คนเดียวสอนหลายวิชาหรือทุกวิชา และผูส้อนเท่านั้นจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกวิชาหรือ
กลุ่มวิชาท่ีรับผิดชอบนั้ น โดยด าเนินการก าหนดหรือวิเคราะห์รายละเอียดการบูรณาการ            
อยา่งชดัเจน 
    ข. แบบสอนคู่ขนาน เป็นการวางแผนระหว่างครูผูส้อน           
ตั้งแต่สองคนหรือหลายๆ คนร่วมกัน ก าหนดหัวเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แล้วต่างคนต่างสอนสาระ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวเร่ืองนั้นในวิชาตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัท่ีจะให้นกัเรียนไดท้  ากิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีจะน าไปสู่หวัขอ้ท่ีก าหนดร่วมกนั 
    ค. แบบบูรณาการเช่ือมโยงและสอนเป็นคณะ คือ การท่ี          
คณะครูหลายวิชามาร่วมกนัก าหนดหวัเร่ืองเป็นหน่วย ก าหนดหวัเร่ืองใหญ่ (theme) หวัเร่ืองยอ่ย 
(topic) ประเด็นในการสอน (sub topic) จุดมุ่งหมาย สาระและกิจกรรม รวมทั้งการวดัและ
ประเมินผลท่ีน าจากหลายวิชามาบูรณาการกัน ก าหนดเป็นหัวเร่ืองหน่ึงพร้อมรายละเอียด         
แลว้ร่วมกนัสอนเป็นคณะในหวัเร่ืองนั้น ผลงานท่ีเกิดข้ึนก็สามารถใชป้ระเมินไดทุ้กวชิา 
 สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถจดัได้หลายลกัษณะหลายระดับ         
ตั้งแต่ระดับหลักสูตรแกนกลาง ระดับหลักสูตรสถานศึกษาหรือระดับชั้นเรียน โดยสามารถ
จ าแนกประเภทตามลกัษณะการบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ได ้คือ ประเภทของการบูรณาการ
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โดยพิจารณาจากการเช่ือมโยงจุดประสงค์หรือมาตรฐานการเรียนรู้ และหรือสาระวิชาท่ีสอน             
จากกิจกรรมการเรียนการสอน และการพิจารณาจากผูส้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ทั้งในดา้น
เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการสอนนั้นๆ ว่าตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร รวมทั้งทกัษะ
ความช านาญของผูส้อนผูจ้ดัหลกัสูตรในการคิดวเิคราะห์การเช่ือมโยง 

เน่ืองจากการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา จึงไดมี้ผูส้นใจ
ศึกษาคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี อาทิเช่น เฉลิม  ฟักทอง (2545) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบูรณาการ
การเรียนรู้เนน้ภาษา อาชีพ และภูมิปัญญา ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากชีวิตจริง และได้รับความรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตท าให้มีความสุขกับการเรียนรู้ และเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ การเรียนรู้ของ           
นักเรียนมีความหมายมากข้ึน เน่ืองจากนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และนักเรียนได ้           
เรียนรู้อย่างมีความสุข นักเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึน มีความสามัคคีและสามารถสร้าง           
องค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ทั้งน้ีก็ยงัพบปัญหาในการจดัการเรียนรู้อยู่ ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยั
ของ กิตติศกัด์ิ  เสนานุช (2546) ท่ีท าการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานดา้นการจดัการ
เรียนรู้ตามเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานประถมศึกษา 
ซ่ึงพบว่ายงัคงมีปัญหาในดา้นคุณลกัษะของครูและดา้นการจดัแผนการเรียนรู้ ซ่ึงงานวิจยัของ          
วชัราภรณ์  ตั้งวิวฒันาพานิช (2547) ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การบูรณาการนิทานพื้นบา้นลา้นนาใน
การสอนวิชาภาษาองักฤษ ท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการน ากระบวนการกลัยาณมิตรไปใชใ้น
การฝึกอบรมครู เป็นกระบวนการท่ีมุ่งพฒันาครูด้านการจดัการความรู้อนัจะส่งผลไปถึงการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนไดจ้ริง 

 การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี ตอ้งการให้นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ไดรั้บประสบการณ์ในการบูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสาระ
การเรียนรู้ดา้นไอซีที ซ่ึงนกัศึกษาจะสามารถน าประสบการณ์และความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ี
ดีจากการวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไปไดใ้น
อนาคต 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
วรรัตน์  เกตุเพชร (2550) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาประชาชนในเขตต าบลแซร์ออ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้    
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา การรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน                   
กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย ประชาชนในเขต ต าบลแซร์ออ อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว             
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ท่ีอยูใ่นหมู่บา้นๆ ละ 10 คน รวม 14 หมู่บา้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถามไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมา 140 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่                
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ t-test และ 
F-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการรับรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการรับรู้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ดา้นความเขา้ใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการ
ประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อตวัเองและครอบครัวมีการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนมากไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารและความเขา้ใจ เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากส่ือโทรทศัน์                
มีความเขา้ใจวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” เกิดจากพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดา้นการ
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ต่อตนเอง และครอบครัวน้อยท่ีสุด เร่ืองการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายใน
ครอบครัว และดา้นการประยุกตใ์ช้ประโยชน์ต่อชุมชน เร่ืองมีกิจกรรมเพื่อลดตน้ทุนการผลิตใน
การประกอบอาชีพในชุมชน และปัจจยั ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพหลกั อาชีพเสริม และรายไดต่้อปี มี
ผลต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการรับรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 บุญเรือง   อูปเฮียง (2550) ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนความคิดรวบยอดดว้ย  
Mind Map และบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดบัคุณภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เร่ือง เซลล์ของส่ิงมีชีวิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  การศึกษา
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอน
ความคิดรวบยอดดว้ย Mind  Map และบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
จดัท าข้ึนโดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว ้85/85 2) ยกระดบัคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนรายวิชาชีววิทยา ว 40140 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้สูงข้ึน 3) ศึกษาเจตคติ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนความคิด
รวบยอดดว้ย Mind  Map และบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4) สร้าง
ความตระหนักบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสามคัคี
วิทยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 1  จ  านวน 143  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบฝึกปฏิบัติในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนและแบบประเมินตนเองการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า E1/E2 ,  t-test 
(dependent) ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบวา่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนความคิดรวบ
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ยอดดว้ย Mind Map และบทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้85/85  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน คะแนนสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกชุดกิจกรรม นกัเรียนมีเจต
คติเชิง  นิมาน (Positive) ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนความคิดรวบยอดดว้ย Mind Map และ
บทบาทของครูในการส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

ลมุล ศิลปะแก่น(2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองการ
เล้ียงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ โดยเทคนิคแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน เป็น
กิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ โดยการฝึกปฏิบติั การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เป็นระบบ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงสุกร
แบบเกษตรธรรมชาติ โดยใชเ้ทคนิค แบบโครงงาน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) พฒันา
เอกสารประกอบการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ 3) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้         
4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแบบโครงงาน 5) เพื่อศึกษา
ความสามารถของนกัเรียนในการท าโครงงาน และ  6) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
เรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค  แบบโครงงาน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3/3 จ านวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 4 ชนิด ดงัน้ี                  
1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) เอกสารประกอบการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ยกระดบัคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึนได ้รวมถึงสามารถพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงได ้การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี จึงไดน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่
สาระการเรียนรู้ดา้นไอซีที เพื่อให้นกัศึกษาสาขาวิชาศึกษาเกิดความรู้ ความเขา้ใจมีเจตคติท่ีดีใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าประสบการณ์การบูรณาการการเรียนการสอนในการ
วจิยัคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนเพื่อสอนนกัเรียนในโรงเรียนต่อไปในอนาคตได ้
 




