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บทคัดย่อ 

กำรวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษำสถำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ท่ี เน้นกำร 
บูรณำกำรของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำภำคใต ้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 2) เพื่อ
น ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
วทิยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 3) เพื่อศึกษำผลกำรทดลองใช้
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีวิจยัตำมระเบียบวิธีวิเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนวทิยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และ 4) เพื่อศึกษำผล
กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ของ รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำท่ีพฒันำข้ึนมำ ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมมี
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 กำรศึกษำสถำพกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำร
ของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำภำคใต ้และจดัท ำร่ำงรูปแบบ ฯ ขั้นตอนท่ี 2 น ำเสนอรูปแบบ ฯ  
ขั้นตอนท่ี 3 กำรทดลองใชรู้ปแบบ ฯ และขั้นตอนท่ี 4 กำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำม
เหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ฯ  

ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
1. ผลกำรศึกษำสภำพกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ สังกดั

อำชีวศึกษำภำคใต ้โดยค่ำเฉล่ียภำพรวมอยูใ่นระดบั ปำนกลำง 
2. ผลกำรน ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำร

เรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
พบวำ่มีขั้นตอนกำรพฒันำประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) สร้ำงควำมตระหนกั 2) วำงแผน 3) ด ำเนินกำร 
4) ประเมินผลและพฒันำ และ 5) น ำเสนอ 
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3. ผลกำรทดลองใช้รูปแบบ ฯ พบว่ำกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวทิยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชและของวทิยำลยักำรอำชีพตรัง ใน
ภำพรวมหลงักำรพฒันำมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด และระดบัมำกตำมล ำดบั สูงกว่ำค่ำเฉล่ียก่อนกำร
พฒันำ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั .05 

4. ผลกำรตรวจสอบ ควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ของ
รูปแบบ ฯ จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่มเสียงส่วนใหญ่มีมติเป็นเอกฉนัทว์ำ่รูปแบบ ฯ มีควำมสอดคลอ้ง ควำม
เป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ในระดบัมำก และผลกำรตรวจสอบรูปแบบ ฯ ในวงกวำ้ง
พบวำ่ โดยภำพรวมมีควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบั
มำกท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ:   พฤติกรรมกำรสอน กำรสอนแบบบูรณำกำร กำรสอนแบบโครงงำน
 

Abstract 

The objectives of this research were to: 1) study the learning management focused on integration 
in place vocational of Vocational College in Southern Vocational 1. 2) develop and present approach of  the 
learning management focused on integration and promoting student learning  project of Nakhon Si 
Thammarat Vocational College in Vocational Education Commission. 3) study result the experimental and 
4) check propriety, feasibility, congruity and utility of the approach to development of Teaching Behavior 
Focused on integration the promoting student learning project of Nakhon Si Thammarat Vocational College 
in Vocational Education Commission. 

There were four main stages of development; 1) studying the context of teaching behavior focused 
on integration in place vocational of Vocational College in Southern Vocational 1. and drafting the approach 
to development of Teaching Behavior Focused on integration the promoting student learning project  

 

documentary research, institutional survey study, multi – case studies, academic workshop  
2) developing and presenting model of teaching behavior focus on integration the promoting student 
learning project of Nakhon Si Thammarat Vocational College in Vocational Education Commission. focus 
group discussion, connoisseurship, and 3) studying the effects of trial of the development model of teaching 
behavior focused on integration in place education Vocational and 4) result of checking propriety, 
feasibility, congruity and utility of the Vocational College in Southern Vocational 1. The sample used in the 
experiment model has such teachers, students, Nakhon Si Thammarat Vocational College and Trang Career 
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College of 261 samples used in this study were questionnaire, observation and interviews. Statistical 
analysis of data using percentage, standard deviation, t-test Dependent and percentage progress. 
 The result of this research were as follow: 
 1. The context of the learning management focused on integration in place vocational of 
Vocational College in Southern Vocational 1. level overall were in the moderate level. 
 2. There were five main stages of the approach to development of Teaching Behavior Focused 
on integration the promoting student learning project of Nakhon Si Thammarat Vocational College in 
Vocational Education Commission. Stage 1) awareness 2) plan 3) practice 4) Evaluation and development 
5) present 
 3 . The context of teaching behavior focused on integration and the promoting student learning 
project of Nakhon Si Thammarat Vocational College and Trang Career College after developing were 
significantly higher than the past at .05 
 4. The result of checking propriety, feasibility, congruity and utility of the development model 
of teaching behavior focused on integration in place vocational of Vocational College in Southern 
Vocational 1. it was found that the approach to development of Teaching Behavior Focused on integration 
the promoting student learning project of Nakhon Si Thammarat Vocational College and Trang Career 
College Approach propriety, feasibility, congruity and utility in most level. 

 
Keywords:  Teaching Behavior. Integrated teaching. Project Teaching.

 
1. บทน า 

แผนพฒันำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 
– 2579 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 มุ่งกำรผลิตและพฒันำ
ก ำลังคน กำรวิจัย และนวตักรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ
แผนพฒันำกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้
ก ำหนดวิสั ยทัศ น์ ท่ี เ ป็นควำมคำดหวังตำม
เจตนำรมณ์ของกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ไว้คือ 
“ผูส้ ำเร็จกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ มี
คุณธรรม คุณภำพ สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใน
กำรพฒันำประเทศ” เป็นกำรจดักำรศึกษำในด้ำน

วชิำชีพ เพื่อผลิตและพฒันำก ำลงัคนในระดบัฝีมือ 
(ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี 
(ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบติักำร) 
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้และทกัษะอำชีพระยะสั้นและระยะยำว ท่ีมี
ค ว ำ มสั มพัน ธ์ ส อดคล้ อ ง กับป รั ชญ ำ ก ำ ร
อำชีวศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ
แห่งชำติ และมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำในแต่
ระดับ โดยมีค่ำนิยมท่ีเป็นเป้ำหมำยหลกัในกำร
ปลูกฝังท่ีส ำคัญ ๔ ประกำร ได้แก่ คุณธรรม 
( Merit) คุ ณ ภ ำ พ  ( Quality) ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ 
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( Collaboration) แ ล ะ ค ว ำ ม เ ป็ น มื อ อ ำ ชี พ 
(Professional) มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์ เพื่อใช้
เป็นรูปแบบในกำรจดักำรอำชีวศึกษำ ดงัน้ี 1) เพื่อ
ผลิตและพฒันำก ำลงัคนดำ้นวชิำชีพใหมี้คุณธรรม 
คุณภำพ และควำมเป็นมืออำชีพ 2) เพื่อเพิ่ม
โอกำสกำรศึกษำวิชำชีพกบัประชำชนทุกช่วงวยั 
3) เพื่อน ำหลกัธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรอำ ชีว ศึกษำ  4 )  เพื่ อพัฒนำงำนวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นว ัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ควำมรู้อำชีวศึกษำ 5) เพื่อพฒันำสมรรถนะครูและ
บุคลำกรอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
วชิำชีพ  
 จำกค่ำนิยมท่ีเป็นเป้ำหมำยดังกล่ำวจะ
เห็นว่ำรูปแบบกำรพฒันำกำรอำชีวศึกษำนั้นมีมี
เป้ำหมำยเพื่อผลิตและพฒันำผูเ้รียนและผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำมีคุณภำพครอบคลุมอย่ำงน้อย 3 ด้ำน 
ได้แก่ 1) ด้ำนคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม  จ ริยธรรม  จรรยำบรรณวิช ำ ชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทกัษะทำงปัญญำ  
2) ดำ้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ควำมรู้และทกัษะกำรส่ือสำร กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพัฒนำกำร เ รียน รู้และกำร
ปฏิบัติงำน กำรท ำงำนร่วมกับผู ้อ่ืน  กำรใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรประยุกต์ใช้
ตัวเลข กำรจัดกำรและกำรพฒันำงำน 3) ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ และทกัษะในสำขำวิชำชีพสู่
กำรปฏิบติัจริง รวมทั้งประยุกตสู่์อำชีพ ซ่ึงในกำร
พฒันำผูเ้รียนทั้ง 3 ดำ้นนั้น หลกัส ำคญัคือจะตอ้ง
มีควำมสอดคลอ้งกบันโยบำยไทบแลนด์ 4.0 นัน่
คือ กำรพฒันำงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม 
เทคโนโลยี และองคค์วำมรู้อำชีวศึกษำ ให้มีควำม

ตอบสนองต่อตลำดงำนและกำรประกอบอำชีพ
อิสระ 
 ในกำรพัฒนำงำนวิจัย  ส่ิ งประดิษฐ์  
นวตักรรม เทคโนโลย ีและองคค์วำมรู้อำชีวศึกษำ 
เ ป็นนโยบำย ท่ีส ำคัญของกำรจัดกำร ศึกษำ
อำชีวศึกษำเพื่อใชส้ ำหรับกำรพฒันำบุคลำกรให้มี
ศกัยภำพ มีทกัษะดำ้นวิชำชีพท่ีสอดคลอ้งกบักำร
เปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั ซ่ึงมีควำมสอดคล้อง
กบั ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรผลิตและพฒันำก ำลงัคน
ดำ้นกำรอำชีวศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของประเทศ มีเป้ำหมำยคือ กำรวิจยั 
ส่ิงประดิษฐ์ นว ัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ควำมรู้ดำ้นอำชีวศึกษำ เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจประเทศ มีตวัช้ีวดัท่ีส ำคญั ได้แก่ 
จ  ำนวนโครงกำร งำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม 
เทคโนโลยี และองค์ควำมรู้ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์
ในกำรพฒันำชุมชนและสังคม จ ำนวนบุคลำกร
อำชีวศึกษำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ จ ำนวน
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รับกำรจดสิทธิบตัร 
และจ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ จำกยุทธศำสตร์และ
เป้ำหมำยของแผนพฒันำกำรอำชีวศึกษำจะเห็นวำ่ 
กำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำให้ควำมส ำคญักบักำร
พฒันำงำนวิจยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูและผู ้เรียนมีกำรบูรณำกำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดข้ึนในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของผูเ้รียนอย่ำงแท้จริง ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ดว้นตนเอง ท่ีผ่ำนกำรคิด
วิเครำะห์และสังเครำะห์อยำ่งเป็นระบบ สำมำรถ
ประยุกตก์ระบวนกำรคิดสู่กระบวนกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงถูกต้อง โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้จำก
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ครูผูส้อนท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี
เ น้ น ก ำ ร บู ร ณ ำ ก ำ ร  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
หมวดท่ี 4 มำตรำท่ี 2 ก ำหนดไวว้่ำ “กำรจดักำร
ศึกษำ  ก ำร ศึกษำในระบบและนอกระบบ 
กำรศึกษำตำมอธัยำศยั ต้องเน้นควำมส ำคัญทั้ ง
ควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำ
กำรตำมควำมเหมำะสมในแต่ละระดบักำรศึกษำ 
ซ่ึงจำกกำรศึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2556: 8) เก่ียวกบั
กำรจัดกำร เ รียน รู้แบบโครงงำน ท่ี มีควำม
สอดคลอ้งกบัพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 ท่ีสอดคล้องกับ มำตรำ 24 (2) (3) 
พบวำ่กำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงกำรนั้นสำมำรถ
แก้ปัญหำกำรพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนรู้
เพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียน ผูว้ิจ ัยจึง
สนใจและต้องกำรศึกษำ รูปแบบกำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรสอนครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน มำใช้ในกำร
พฒันำคุณภำพผูเ้รียนอำชีวศึกษำ โดยมุ่งหวงัวำ่จะ
พฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำอำชีวศึกษำ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูเ้รียนอำชีวศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติต่อไป 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
กำรศึกษำเร่ืองกำรพัฒนำรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อ ำ ชี ว ศึ กษ ำนครศ รี ธ รรมร ำช  ส ำ นัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำรวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค ์ 

1) เพื่อศึกษำสถำพกำรจดักำรเรียนรู้ของ
ครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ
สังกดัอำชีวศึกษำภำคใต ้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ  

2) เพื่อน ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อ ำ ชี ว ศึ กษ ำนครศ รี ธ รรมร ำช  ส ำ นัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

3) เพื่อศึกษำผลกำรทดลองใช้กำรพฒันำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำ
กำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของ
วิทยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

4) เพื่อศึกษำผลกำรตรวจสอบควำม
สอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ
ควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
แ บบ โค ร ง ง ำ น ข อ ง วิ ท ย ำ ลั ย อ ำ ชี ว ศึ กษ ำ
นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

3. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั ประกอบด้วย
วิธีวิจยัและกระบวนกำรวิจยั โดยตวัแปรตน้ผูว้ิจยั
ไดพ้ฒันำข้ึนมำจำกกระบวนกำรวิจยั ไดแ้ก่ 1) วิธี
วิจัย เอกสำร (Documentary Research) คือกำร
วเิครำะห์เน้ือหำ (Content analysis) โดยมีขั้นตอน
กำรวเิครำะห์เน้ือหำคือ ศึกษำคน้ควำ้และวเิครำะห์
ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับกำรพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครู เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงกำร
พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้น
กำรบูรณำกำร 2)  วิ ธีวิจัย เ ชิงส ำรวจสถำบัน 

http://www.onec.go.th/Act/law2542/index_law2542.htm
http://www.onec.go.th/publication/synthesis_4701/unit04.pdf
http://www.onec.go.th/publication/synthesis_4701/unit04.pdf
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(Institutional survey study) 3) วิธีพหุกรณีศึกษำ 
(Multi – case studies) 4) ประชุมเชิงปฏิบติักำรเชิง
วิชำกำรของวิทยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เพื่อจดัท ำร่ำงรูปแบบ ฯ และน ำร่ำงรูปแบบไปจดั
ประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
และประชุมอิงผูเ้ช่ียวชำญ (Connoisseurship) เพื่อ
หำขอ้สรุปและยืนยนัรูปแบบ ฯ ท่ีพฒันำข้ึน ตวั

แปรตำมผู ้วิจ ัยได้พัฒนำข้ึนมำจำกผลกำรวิจัย
เอกสำรและตำมแนวคิดของ ส ำนกังำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ (2559) วิจำรณ์ พำณิช (2555) ลดั
ดำ ภู่เกียรติ (2552) และดุษฎี โยเหลำและคณะ 
(2557) โดยให้มีควำมครอบคลุมสำระของ
องคป์ระกอบของรูปแบบ ฯ ท่ีไดพ้ฒันำข้ึนมำ ดงั
แผนภำพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการสอนของครู หมำยถึง กำรกระท ำหรือกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูตำมควำมถนัดและควำมสนใจของผูเ้รียน  เน้นให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกท่ีสุด โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบติัจริงและมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ประกอบดว้ย 1) กำรเตรียม

ควำมพร้อม 2) กำรปฏิบติักำรสอน และ 3) กำรวดัและประเมินผล 

วธิีวจิัย กระบวนการวจิัย 

วิธีวิจยัและกระบวนกำร วิจยัเร่ืองรูปแบบ
กำรพฒันำพฤติกรรมกำรสอนของครูท่ีเนน้
กำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำนของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำมี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
       ขั้นตอนที ่1 ศึกษำสภำพพฤติกรรมกำรสอน
ของครูของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ สงักดั
อำชีวศึกษำภำคใต ้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 
       ขั้นตอนที ่ 2 น ำเสนอรูปแบบกำรพฒันำ
พฤติกรรมกำรสอนของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำร
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ  
        ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใชรู้ปแบบกำรพฒันำ
พฤติกรรมกำรสอนของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำร
เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ ใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยำลยั
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช 
และวิทยำลยักำรอำชีพตรัง 
      ขั้นตอนที่  4 ตรวจสอบควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นไปได ้ควำมสอดคลอ้งและควำมเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ี
เนน้กำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน ฯ ท่ีพฒันำข้ึน 

ตัวแปรต้น 

กำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริม

กำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ ซ่ึงจำก

กระบวนกำรศึกษำวิจยัพบวำ่มี  5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. สร้างความตระหนัก 

กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ี

ถูกตอ้งให้กบัครูผูส้อน ให้ครูผูส้อน

เห็นควำมส ำคญัของกำรจดักำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำร ฯ 

2. วางแผน 

ครูผูส้อนวำงแผนกำรจดักำร
เรียนรู้ท่ีเนน้กำรบูรณำกำร 

3. ด าเนินการ 

ครูผูส้อนปฏิบติักำรสอนตำม
แผนกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 

โดยเป็นจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน 

4. ประเมินผลและพฒันา 

กำรประเมินและพฒันำผลงำนท่ี

เป็นโครงกำรหรือช้ินงำน 

5. น าเสนอ 

กำรน ำเสนอผลงำนของผูเ้รียน 

เพ่ือเผยแพร่ผลงำนในระดบัต่ำง ๆ 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมกำรสอนของครูท่ี

เนน้กำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริม                 

กำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ จำก
กำรศึกษำเอกสำร แนวคิดทฤษฎี 

พบวำ่ ประกอบดว้ย 

1. กำรเตรียมกำรจดักำรเรียนรู้

แบบโครงงำน 
2. กำรจดักำรเรียนรู้แบบ

โครงงำน 

3. กำรวดัและประเมินผลกำร

เรียนรู้แบบโครงงำน 

4. กำรน ำเสนอโครงงำน 
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4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 กำรวจิยัคร้ังน้ีแบ่งขั้นตอนในกำร
ด ำเนินกำรวจิยัแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 กำรศึกษำกำรจดักำรเรียนรู้ของ
ครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ 
สังกดัอำชีวศึกษำภำคใต ้และจดัท ำร่ำงรูปแบบ ฯ 
โดยด ำเนินกำรวิจยั 4 วิธี ดงัน้ี 1) วิธีวิจยัเอกสำร 
(Documentary Research) 2) วิ ธีวิจัย เ ชิงส ำรวจ
สถำบัน (Institutional Survey Study) 3) วิ ธีพหุ
กรณี ศึกษำ  (Multi – case Studies) โดย เ ลือก
สถำนศึกษำท่ีเป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำในสังกัด
อำชีวศึกษำภำคใต้ ท่ีมีผลงำนด้ำนโครงงำนท่ี
ประสบผลส ำเร็จ เป็น Best Practice 4) วิธีประชุม
ปฏิบัติกำรเชิงวิชำกำร เก่ียวกับกำรพฒันำกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน 
 ตอนท่ี 2 น ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อ ำ ชี ว ศึ กษ ำนครศ รี ธ รรมร ำช  ส ำ นัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรวิจัย 
ดงัน้ี 1) น ำร่ำงกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
แ บบ โค ร ง ง ำ น ข อ ง วิ ท ย ำ ลั ย อ ำ ชี ว ศึ กษ ำ
นครศรีธรรมรำช ไปจัดประชุมสนทนำกลุ่ม 
(Focus Group Discussion) 2) น ำร่ำงรูปแบบ ฯ ท่ี
ผ่ ำนกำรหำฉันทำม ติแล้วไปจัดประ ชุม อิง
ผูเ้ช่ียวชำญ (Connoisseurship)  
 ตอนท่ี 3 ศึกษำผลกำรทดลองใช้กำร
พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ท่ีเน้น
กำรบูรณำกำรเพื่ อ ส่ง เส ริมกำร เ รียน รู้แบบ

โ ค ร ง ง ำ น ข อ ง วิ ท ย ำ ลั ย อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ
นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำท่ีพฒันำข้ึน โดยด ำเนินกำรวิจยั ดงัน้ี 
1) น ำรูปแบบ ฯ ไปทดลองในสถำนศึกษำ 2 แห่ง 
คือ คือ วิทยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชและ
วทิยำลยักำรอำชีพตรัง  
 ตอนท่ี 4 ศึกษำผลกำรตรวจสอบควำม
สอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ
ควำมเป็นประโยชน์ของรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้
ของครูท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบโครงงำน ท่ีพฒันำข้ึน โดยตรวจสอบ
ควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม 
และควำมเป็นประโยชน์ของกำรพฒันำรูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำร เพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช โดยด ำเนินกำรวิจยั 
ดงัน้ี 1) จดัประชุมสนทนำกลุ่มกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กำรทดลองใช้รูปแบบ ฯ ทั้ งสองสถำนศึกษำ  
2) สอบถำมควำมคิดเห็นในวงกว้ำ งโดยใช้
แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมสอดคล้อง ควำม
เ ป็นไปได้  ควำม เหมำะสม และควำม เ ป็น
ประโยชน์ โดยใชเ้กณฑข์อง Guskey ,T.R (2000)  
 
5. ผลการวจัิย 

ผลกำรวิจยักำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำร
เรียนรู้ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ผูว้จิยัสรุปผลกำรวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ผลกำรศึกษำสภำพกำรจดักำรเรียนรู้
ของค รู ท่ี เน้นก ำร บู รณำก ำ รของวิท ย ำลั ย
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อำชีวศึกษำ สังกดัอำชีวศึกษำภำคใต ้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พบว่ำภำพรวมอยู่
ในระดบัปำนกลำง  
 2. ผลกำรน ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อ ำ ชี ว ศึ กษ ำนครศ รี ธ รรมร ำช  ส ำ นัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ มีขั้ นตอนกำร
พฒันำประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้ำง
ควำมตระหนัก 2) วำงแผน 3) ด ำเนินกำร 4) 
ประเมินผลและพฒันำ และ 5) น ำเสนอ 

3 .  ผ ล ก ำ รทดลอ ง ใ ช้ รู ป แบบ ก ำ ร
พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำ
กำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชและของ
วิทยำลยักำรอำชีพตรัง ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ พบวำ่ในภำพรวมหลงักำรพฒันำ 
มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และระดับมำก
ตำมล ำดบั สูงกว่ำค่ำเฉล่ียก่อนกำรพฒันำ อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ ท่ีระดบั .05  

4. ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคล้อง 
ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และควำมเป็น
ประโยชน์ของกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูท่ีเนน้กำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ พบวำ่ผลกำรตรวจสอบรูปแบบ ฯ จำก
กำรประชุมสนทนำกลุ่มเสียงส่วนใหญ่มีมติเป็น
เอกฉันท์ว่ำรูปแบบ ฯ มีควำมสอดคล้อง ควำม
เ ป็นไปได้  ควำม เหมำะสม และควำม เ ป็น
ประโยชน์ในระดับมำก และผลกำรตรวจสอบ
รูปแบบ ฯ ในวงกวำ้งพบวำ่กำรพฒันำรูปแบบกำร

จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช โดยภำพรวมมีควำม
สอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ
ควำมเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 
6. อภิปรายผลการวจัิย  
 จำกกำรวิจยัเร่ืองกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อ ำ ชี ว ศึ กษ ำนครศ รี ธ รรมร ำช  ส ำ นัก ง ำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ผูว้ิจยัน ำเสนอกำร
อภิปรำยผลตำมประเด็นหลกั ต่อไปน้ี 
 1. ผลกำรศึกษำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ี
เนน้กำรบูรณำกำรของวิทยำลยัอำชีวศึกษำ สังกดั
สถำนศึกษำอำ ชีว ศึกษำภำคใต้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ พบว่ำสภำพกำร
จดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรโดยภำพ
รวมอยู่ในระดบัปำนกลำง เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ดำ้น เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียมำกไปหำน้อย ดงัน้ี ดำ้น
กำรประเมินผลกำรสอน รองลงมำเป็นด้ำนกำร
เตรียมกำรสอนและดำ้นกำรปฏิบติักำรสอน และ
เม่ือพิจำรณำรำยขอ้ พบว่ำทุกขอ้อยูใ่นระดบัปำน
กลำง ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมำจำก
พฤติกำรสอนของครูผูส้อนยงัไม่ให้ควำมส ำคญั
กบักำรพฒันำพฤติกรรมกำรสอนของตนเอง นัน่
คือครูผูส้อนยงัไม่มีกำรเตรียมกำรสอนเท่ำท่ีควร 
กำรปฏิบติักำรสอนตำมสภำพเดิมท่ีปฏิบติัมำซ่ึง
ยงัเป็นพฤติกรรมกำรสอนท่ีไม่เนน้กำรบูรณำกำร 
รวมถึงกำรวดัและประเมินผลท่ียงัไม่เป็นไปตำม
หลกักำรวดัและประเมินผลท่ีถูกตอ้ง ส่วนมำกมี
กำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบเดิมท่ีไม่ค่อยมีกำร
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เปล่ียนแปลง ไม่มีกำรบูรณำกำรร่วมกบัรำยวิชำ
อ่ืนหรือครูผูส้อนคนอ่ืน โดยพฤติกรรมกำรสอน
เป็นไปตำมแผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีไม่มีกำรบูรณำ
กำรกำรจดักำรเรียนรู้ ครูผูส้อนไม่ให้ควำมส ำคญั
กบันโยบำยกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเน้นกำรเรียนเป็น
โครงงำน เป็นช้ืนงำน และไม่มีควำมรู้ถึงรูปแบบ
กำรพฒันำพฤติกรรมกำรสอนดำ้นกำรบูรณำกำร
ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับงำนวิจยัของนรชัย วุฒิ
เจริญมงคล (2555) ท่ีได้ศึกษำสภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำในเขตพฒันำพิเศษเฉพำะ
กิจจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้พบวำ่สภำพกำรจดักำร
เรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้อยู่ใน
ระดบันอ้ย เน่ืองจำกกำรจดักำรเรียนรู้ของครูไม่มี
กำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรสอน ปฏิบติักำรสอนตำม
แผนกำรสอนท่ีใชจ้ำกส่วนกลำง และลกัษณะกำร
สอนของครูไม่เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกครูผูส้อน
อ่ืนหรือรำยวิชำอ่ืน และสอดคลอ้งกบัจิตรำภรณ์  
พงษ์มำลี (2556) ท่ีศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
กำรจดักำรเรียนรู้ของครูกบัควำมสำมำรถในกำร
คิ ด อ ย่ ำ ง มี วิ จ ำ รณญ ำณข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำนครรำชสีมำ เขต 6 พบว่ำกำรจดักำร
เรียนรู้ของครูดำ้นกำรใชค้  ำถำมและกำรบูรณำกำร
อยู่ในระดบัปำนกลำง เป็นเพรำะว่ำครูผูส้อนยึด
ติดกบัพฤติกรรมกำรสอนสอนแบบท่ีตวัเองถนดั
จึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใช้วิธีกำรบูรณำกำร
กบัรำยวิชำอ่ืนหรือครูผูส้อนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นกำรไม่
ยอมเปล่ียนพฤติกรรมกำรสอนของตนเองนัน่เอง 
 2. ผลกำรน ำเสนอกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ พบว่ำกำร

พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ท่ีเน้น
กำรบูรณำกำรเพื่ อ ส่ง เส ริมกำร เ รียน รู้แบบ
โครงงำน ฯ มีขั้นตอนกำรพฒันำ ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) สร้ำงควำมตระหนกั 2) วำงแผน 
3) ด ำเนินกำร 4) ประเมินผลและพฒันำ และ 5) 
น ำเสนอ เน่ืองจำกว่ำรูปแบบดังกล่ำวได้จำก
กำรศึกษำ วิเครำะห์และสังเครำะห์เอกสำรและ
งำนวิจยัเก่ียวกับกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้น
กำรบูรณำกำรเพื่ อ ส่ง เส ริมกำร เ รียน รู้แบบ
โครงงำน รวมถึงกำรสอบถำม สัมภำษณ์ และ
กำรศึกษำวิธีพหุกรณีศึกษำในสถำนศึกษำท่ี
ประสบผลส ำเร็จในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน ตลอดจนกำรประชุมปฏิบัติกำรเชิง
วิชำกำรของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเก่ียวกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ และมีกำรน ำ
ร่ำงรูปแบบพฒันำ ฯ เขำ้ประชุมสนทนำกลุ่ม และ
จดัประชุมอิงผูเ้ช่ียวชำญ ด ำเนินกำรโดยใชท้ฤษฎี
เป็นฐำนบูรณำกำรกบักำรศึกษำจำกสถำนศึกษำท่ี
ปฏิบัติจริงและมีกำรปฏิบัติท่ีดี (Good practice) 
ด้ำนกำรสอนแบบบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้แบบโครงงำน ท่ีมีบริบทสอดคลอ้งกบักำร
บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอำ ชีว ศึกษำ  ซ่ึ ง
สอดคล้องกบังำนวิจยัของนรชัย วุฒิเจริญมงคล 
(2553) ท่ีศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะวิชำชีพด้ำนทักษะหลักของ
ผูเ้รียนตำมควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร
วิทยำลัยเทคนิคยะลำ พบว่ำรูปแบบ ฯ ดังกล่ำว
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้ำงควำม
ต ร ะ ห นั ก  2 )  ขั้ น เ ส ริ ม อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้   
3) ขั้นมุ่งสู่กำรปฏิบติั 4) ขั้นประสำนกำรวดัและ
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ประ เ มินผล  5 )  ขั้ น เส ริมแรง จู งใจ  ซ่ึ งจำก
ผลกำรวิจัยท ำให้ เ ห็นว่ำในแต่ละขั้ นตอนมี
ควำมสัมพนัธ์กนัในเชิงปฏิบติัท่ีสำมำรถน ำสู่กำร
พฒันำได ้สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของค ำรณ รูปสูง 
(2553) ท่ีวิจยัรูปแบบบริหำรจดักำรงำนวิชำกำร
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส ำคัญ เพื่อสอดคล้องมำตรฐำนด้ำนคุณภำพ
ผู ้ เ รี ย นของ โร ง เ รี ยนหนองหญ้ำ ไซวิทย ำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 
พบว่ำรูปแบบกำรบริหำรจดักำร ฯ มี 7 ขั้นตอน 
ประกอบดว้ย 1) ร่วมสร้ำงควำมตระหนกั 2) ร่วม
รวมพลงัคน้หำ 3) ร่วมพลงัสร้ำงเป้ำหมำย 4) ร่วม
ท ำ ร่วมพฒันำ 5) ร่วมเรียนรู้สู่กำรแก้ปัญหำ 6) 
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่กำรพฒันำ และ 7) ร่วม
เผยแพร่สู่มวลชน 
 3. ผลกำรทดลองใช้กำรพฒันำรูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชและวิทยำลัยกำร
อ ำ ชีพต รั ง  ส ำ นัก ง ำนคณะกรรมก ำรก ำร
อำชีวศึกษำ ในภำพรวมหลงักำรพฒันำมีค่ำเฉล่ีย
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด สูงกว่ำค่ำเฉล่ียก่อนกำร
พฒันำอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีเป็น
เช่นน้ีก็เน่ืองมำจำกก่อนกำรพฒันำครูผูส้อนไม่มี
ควำมรู้ ไม่มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับขั้ นตอนและ
วิธีกำรสอนท่ีเนน้กำรบูรณำกำรในกำรส่งเริมกำร
จดักำรเรียนรู้แบบโครงงำนจึงส่งผลให้ผลกำร
ประเมินหลังกำรพฒันำมีค่ำเฉล่ียท่ีสูงกว่ำก่อน
กำรพฒันำ นั่นคือเม่ือครูผูส้อนได้รับกำรพฒันำ
พฤติกรรมกำรสอนท่ีเนน้กำรสอนแบบบูรณำกำร 
ฯ ตำมขั้นตอนของรูปแบบท ำใหค้รูมีควำมรู้และมี
ควำมเขำ้ในในกระบวนกำรและวิธีกำรมำกข้ึน มี

ควำมสอดคล้องกบังำนวิจยัของอำทิตยำ ปัญญำ
และคณะ (2556) ท่ีได้ศึกษำกำรพฒันำรูปแบบ
กำรจัดกำรเ รียน รู้แบบบูรณำกำรของค รูใน
โรงเรียนขนำดเล็ก พบว่ำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรรำกำรของครูในโรงเรียนขนำดเล็ก
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ขั้นเตรียมกำรก่อน
กำรจดักำรเรียนรู้ ขั้นจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ และ
ขั้นประเมินผลกำรเรียนรู้ ซ่ึงทุกขั้นตอนหลงักำร
พฒันำมีมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำก่อนกำรพฒันำ โดยมี
กำรน ำไปใช้ 2 แบบคือ แบบบูรณำกำรทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ และกำรบูรณำกำรแบบคละชั้น 

4 .  ผลก ำ รตรวจสอบควำม
สอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม และ
ควำมเป็นประโยชน์ ของกำรพฒันำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน ฯ พบวำ่ ผลกำร
ตรวจสอบรูปแบบ ฯ จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่ม
เสียงส่วนใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำรูปแบบ ฯ มี
ควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำมเหมำะสม 
และควำมเป็นประโยชน์ในระดบัมำก และผลกำร
ตรวจสอบรูปแบบ ฯ ในวงกวำ้งพบวำ่กำรพฒันำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำ
กำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช โดย
ภำพรวมมีควำมสอดคลอ้ง ควำมเป็นไปได ้ควำม
เหมำะสม และควำมเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั
มำกท่ีสุด ซ่ึง ท่ี เ ป็นเช่นน้ี เ น่ืองจำกครูผู ้สอน
วิทยำลยัอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำชและวทิยำลยั
กำรอำชีพตรัง ซ่ึงเป็นผู ้ทดลองใช้กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำ
กำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน และ
ปรำกฏว่ำรูปแบบ ฯ ท ำให้ครูผูส้อนมีควำมรู้ มี
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ควำมเขำ้ใจถึงกำรจดักำรเรียนกำรสอนทีเน้นกำร
สอนแบบบูรณำกำรเพื่อตอ้งกำรให้ผูเ้รียนเกิดกำร
เ รียน รู้แบบโครงงำน ผู ้เ รี ยนสำมำรถผลิต
โครงงำนหรือช้ินงำน ซ่ึงถือวำ่เป็นนวตักรรมของ
กำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ผู ้เ รียนเกิดกำรคิด
วิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบโครงงำน ซ่ึงสอดคล้องกับกับนรชัย วุฒิ
เจ ริญมงคล (2553)  ท่ีได้ศึกษำ รูปแบบกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเนน้กำรใชแ้หล่ง
กำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชำชีพด้ำน
ทักษะหลักของผู ้เ รียนตำมควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร วิทยำลยัเทคนิคยะลำ พบว่ำ 
ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้
ควำมสอดคล้อง และควำมเป็นประโยชน์ ของ
รูปแบบ ฯ จำกกำรประชุมสนทนำกลุ่มและกำร
สอบถำมโดยใช้แบบสอบถำม พบวำ่รูปแบบกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูและผูเ้รียนท่ีเน้น
กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
วิชำชีพด้ำนทักษะหลักของผู ้เ รียนตำมควำม
ตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร วิทยำลยัเทคนิค
ยะลำ  โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไป
ได ้ ควำมสอดคลอ้ง และ ควำมเป็นประโยชน์อยู่
ในระดบัมำก 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 7.1 ผลกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของ
ครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
แ บบ โค ร ง ง ำ น ข อ ง วิ ท ย ำ ลั ย อ ำ ชี ว ศึ กษ ำ
นครศรีธรรมรำชและของวิทยำลยักำรอำชีพตรัง 
มีผลกำรพฒันำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันคือสูง
กว่ำ ก่อนพัฒนำทั้ งสองสถำนศึกษำ  ดังนั้ น

ผู ้บ ริห ำ รสถ ำน ศึกษำควรให้ ก ำ ร ส่ ง เส ริม
สนับสนุนให้ครูผู ้สอนได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 7.2 กำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ี
เน้นกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบ
โ ค ร ง ง ำ น ข อ ง วิ ท ย ำ ลั ย อ ำ ชี ว ศึ ก ษ ำ
นครศรีธรรมรำชและของวิทยำลยักำรอำชีพตรัง 
มีผลกำรพฒันำเป็นไปในทิศทำงเดียวกันคือสูง
กว่ำ ก่อนพัฒนำทั้ งสองสถำนศึกษำ  ดังนั้ น
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
ควรน ำรูปแบบดังกล่ำวไปพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู ้สอนท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของนักเรียน
นกัศึกษำอำชีวศึกษำใหมี้คุณภำพต่อไป 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ควรมีกำรวิจยัเร่ืองกำรพฒันำรูปแบบ

กำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของสถำนศึกษำ
ขนำดเล็ก 

8.2 ควรมีกำรวิจยัเร่ืองกำรพฒันำรูปแบบ
กำรจดักำรเรียนรู้ของครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนของกำรจัด
กำรศึกษำระบบทวภิำคี 

8.3 ควรมีกำรวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จในกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ของ
ครูท่ีเน้นกำรบูรณำกำรดำ้นวิชำชีพร่วมกบัสถำน
ประกอบกำร 

8.4 ควรมีกำรวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อควำมส ำเร็จของรูปแบบกำรพฒันำกำรจดักำร
เรียนรู้แบบโครงงำนวชิำชีพ 
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