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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการ บูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธกีารสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์       
3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวจิัยและการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม       
และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีด าเนินการวิจัย
กึ่งทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณา
การการจดัการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการ PDCA แหล่งข้อมลูคือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 11 คน      
ที่ก าลังศึกษารายวิชาการวิจยัตลาด สัมมนาการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง ตรวจสอบหาความสอดคล้อง
องค์ประกอบของวิธีการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติทดสอบที  
ค่าเฉลี่ยและคา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ       
การท า นุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิต โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด หลักสตูรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนด้วยการบูรณาการ 
 
          *อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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การจัดการเรยีนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจยัและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับ
การบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้า คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการ คดิเห็นว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากที่สุด และด้านผลผลิต คิดเหน็ว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3)นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
 

ค าส าคัญ : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน / วิธีการสอนแบบโครงงาน / การบริการวิชาการ / 
              การวิจัยและการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study students’ academic achievement upon 
Integrated Learning Management of Three Marketing Subjects employed Project-Based 
Learning with Academic Services, Research, And Arts and Cultural Preservation 2) to study the 
opinions of students toward Integrated Learning Management of Three Marketing Subjects 
employed Project-Based Learning with Academic Services, Research, And Arts and Cultural 
Preservation. 3) to study the opinions of students on the development of learning skills in the 
21st century.Quasi-experimental research was used as a research method, consisting of two 
steps included: 1) Study the students’ academic achievement upon Integrated Learning 
Management of Three Marketing Subjects employed Project-Based Learning with Academic 
Services, Research, And Arts and Cultural Preservation by the PDCA process. The data obtained 
from 11 students, fourth-year, studied subjects Market Research, Marketing Seminar, Social and 
Environmental Marketing in the 1st Semester, 2020. One-Group Pretest- Posttest Design served 
as Quasi-Experimental Research. The consistency of the Integrated Learning components was 
examined using the Index of Consistency (IOC). The data were statistically analyzed using      
T-test, Mean, and Standard Deviation. 2) Study students’ opinions toward the Integrated 
Learning Management of Three Marketing Subjects employed Project-Based Learning with 
Academic Services, Research, And Arts and Cultural Preservation on the aspect of Input, 
Process, and Output using questionnaires to collect data. The data were statistically analyzed 
by Mean and Standard Deviation. The findings revealed that 1) As a result, the implementation of 
Integrated Learning Management of Three Marketing Subjects employed Project-Based 
Learning with Academic Services, Research, And Arts and Cultural Preservation with the 
Marketing Students, Business Administration Program, Kamphaeng Phet Rajabhat University. 
The data analysis showed that the academic achievement result has significantly higher at the 
.01 level. 2) The student’s opinions toward Integrated Learning Management of Three Marketing 
Subjects employed Project-Based Learning with Academic Services, Research, And Arts and 
Cultural Preservation; In terms of input, it indicated that it was appropriate at a high level.      
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in terms of process, it indicated that it was appropriate at the highest level. In addition, in 
terms of output, it indicated that it was appropriate, at a high level. 3) Students developed 
21st-century learning skills at an overall high level. 
 

Keywords : Integrated Learning Management / Project-Based Learning /  
                Academic Services, Research / And Arts and Cultural 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พันธกิจหลักท่ีส าคญัของสถาบันอดุมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญาของสังคมที่เป็นพันธ
กิจท่ียอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพ เพื่อพัฒนาก าลังคนในระดบัสูงให้กับ 
สังคม ประเทศชาติ 2) การวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3) การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสรา้งสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคณุภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้วิชาการขั้น
สูงเป็นพื้นฐาน และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กองกลางส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, 2563) เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย ดังท่ี Phanit (2012, p.16) ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่า สาระวิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรยีนรู้เพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรูส้าระวิชา (Content หรือ Subject  Matter) ควรเป็น การเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยผูส้อนช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  อีกท้ังแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 (21st Century Learning 
Environment) ประกอบด้วย 1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกื้อหนุน เพื่อช่วยใหก้ารเรยีนการสอนบรรลผุล 2) สนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งใน
ด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลศิระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวม
ทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน 3) สร้างผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้จากสิ่งที่ปฏิบตัิจริงตามบริบท โดยเฉพาะ
การเรยีนแบบโครงงาน และ 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 
(Phanit, 2012, p.16)   
 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการตลาดได้จดัให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาการตลาดได้
เรียนในรายวิชา โดย1) สัมมนาการตลาด: ท าการวิเคราะห์ปัญหา สมัมนาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 2) 
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาดให้กับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบตัิตามกระบวนการวิจัยตลาด คือ ก าหนดปญัหา ตั้งสมมุติฐาน 
รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู สรปุและอภิปรายผล อีกทั้งสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยผ่านการจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงาน ท าให้
นักศึกษาได้ปฏบิัติโครงงานตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทราบถึงปัญหาในการด าเนินธุรกจิและวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สาขาวิชาการตลาดได้เป็นท่ี
ปรึกษางานด้านการตลาดให้กับผลิตภณัฑ์ชุมชนในจังหวัดก าแพงเพชร ชุมชนที่ผลิตภณัฑ์มปีัญหาด้านการจัด
จ าหน่าย การพัฒนาบรรจภุัณฑ์ การพัฒนาการด าเนินงานด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสรมิการตลาด 
ดังนั้น การด าเนินพันธกิจของสาขาวิชาการตลาดด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ          
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและการวิจัย จึงเป็นพันธกิจที่ท าให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะทางปัญญา เช่น           
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ให้วิเคราะหส์ถานการณ์ คิด วิเคราะห์ และตอบค าถามท่ีเกีย่วข้องกับความรูไ้ด้อย่างรวดเร็ว ประยุกตค์วามรู้ 
แนวคิด หลักทฤษฎี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา มีความรอบรู้ที่จ าเป็นในวิชาชีพ ฝึกทักษะทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยฝึกให้นกัศึกษาพูด เขียน สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนศาสตร์    
3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวจิัยและการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสตูรบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบรูณาการการจัดการเรยีนการสอนศาสตร์ 3 รายวชิา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม   
 3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นอของนักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning 
Skills for  21st Century)  ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดการจดัการเรียนการสอน  
แบบบูรณาการ 

1. ข้ันน า (Initiating the unit) 
2. ข้ันปฏิบัติ (Point of experience)  
3. ข้ันสรุปกิจกรรม (Culminating  
    Activities)  
4. ข้ันประเมินผล (Evaluation)   
(Lardizabal, et al, 1970, p.142) 
 

วิธีการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย  และ 
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 

1.  กระบวนการ PDCA 
     1) การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนในรายวิชา 3 รายวิชา 
ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อ
ค้นห้าสภาพปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับผลิตภณัฑ์ชุมชน และ
วางแผนการแก้ไขปญัหา 
     2) ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน 
รายวิชา 1) สัมมนาการตลาด: ท าการวิเคราะห์ปญัหา สัมมนาหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา 2) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : 
น าแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาด
ใหก้ับผลิตภณัฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัตติาม
กระบวนการวิจยัตลาด คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมตุิฐาน รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู สรุปและอภิปรายผล 
     3)  ตรวจสอบผลการบรูณาการ (Check) โดยรายงาน
ผลการวิจัยแก่ผูเ้กี่ยวข้อง สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะทีไ่ด้รับ
จากการศึกษา 
     4)  เสนอแนะผลการด าเนินงาน (Action) น าผลจากการด าเนิน
โครงการครั้งท่ีผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน 
ด าเนินการ 5  ขั้นตอนคือ 

     1. ก าหนดปัญหา    
     2. ตั้งสมมุติฐาน 
     3. รวบรวมข้อมูล  
     4. วิเคราะห์ข้อมูล   
     5. สรุปและอภิปรายผล 
(Khammanee, 2017, pp.45-47) 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลโดยผู้สอน 
2. ประเมินผลโดยผู้เรียน 

โครงการบริการวิชาการ 
1. พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
    ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
2. พัฒนาทักษะวิชาชีพทางการตลาด 
3. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการ 
   ออกแบบส าหรับนักศึกษาการตลาด 

ผลการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย  และ 
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา 
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ่การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชาประกอบด้วย ด้านปัจจยัน าเข้า ด้าน
กระบวนการ ดา้นผลผลิต 
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปญัหา ด้านการสื่อสารและดา้น
การร่วมมือท างาน 
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วิธีด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยด าเนินการตามกระบวนการของการวิจัยกึ่งทดลอง (Buason, 2008) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัดังนี ้
 แหล่งข้อมูลการวิจัย   
 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปทีี่ 4 หลักสูตรบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่
ลงทะเบียนเรียน1) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) สัมมนาการตลาด และ 3) การวิจัยการตลาดใน   
ภาคเรยีนที่ 1/2563 จ านวน 11 คน และผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชากับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่   
     2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 1) การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 2) การสัมมนา
การตลาด และ 3) การวิจัยการตลาด 
                     2.2 ความคิดเหน็ของนักศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบโครงงานโดยการบรูณาการการจัดการเรยีนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชากับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรมที่มตี่อ ปัจจัยน าเข้า ปัจจยักระบวนการและปัจจัยผลผลติ 
      2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพฒันาทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมวีิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสือ่สารและด้านการร่วมมือท างาน 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
               ขั้นตอนการใช้ วิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม มีขั้นตอนต่อไปนี ้
              1. สังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน  
              2. การพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการ PDCA คือ  
                    2.1 การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนในรายวชิา 3 รายวิชา ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อค้นห้าสภาพปญัหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแผน
การแก้ไขปัญหา 
                    2.2 ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน รายวิชา 1) สัมมนาการตลาด: ท าการ
วิเคราะหป์ัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางที่ได้
จากการสมัมนามาใช้กับการด าเนนิงานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจยัตลาด คือ ก าหนดปัญหา ตั้งสมมตุิฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมลู  สรุปและอภปิรายผล 
                     2.3  ตรวจสอบผลการบูรณาการ (Check) โดยรายงานผลการวิจัยแกผู่้เกี่ยวข้อง สรปุกิจกรรม
พร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา 
                     2.4 เสนอแนะผลการด าเนินงาน (Action) น าผลจากการด าเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามา
ปรับปรุงกิจกรรม  
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  3. น าแผนการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา แบบฝึกหัด และตารางการเรียนการสอน ไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
จ านวน 3 คน เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 
 4. ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนการสอนฯ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และได้น าแผนการจัดการเรยีนการสอนฯ 3 รายวิชา ไปใช้สอนกับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ช้ันปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1/2563 จ านวน 1 หมู่เรียน มี 11 คน โดยใช้กลุ่มเดยีวทดสอบก่อน-หลัง 
(One-Group Pretest-Posttest Design) แล้วน ามาวเิคราะห์ผลการจัดการเรยีนการสอนแบบโครงงานกับการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ ที ่21 (Learning Skills for  21st Century)   
  5. ให้นักศึกษาประเมินปัจจัยน าเขา้ (Input Evaluation) ปัจจัยกระบวนการ (Process 
Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation)   
 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
             สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติทดสอบที (t-test Dependent)  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายของระดับเหมาะสม และระดับการพัฒนาคือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ส าหรบันักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด หลักสตูรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 1และ 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
              ศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจัยและการท านุบ ารุง 
              ศิลปะวัฒนธรรม 
 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง 
1 15 23 8 
2 17 26 9 
3 12 21 9 
4 18 25 7 
5 14 23 9 
6 13 22 9 
7 19 25 6 
8 8 19 11 
9 12 21 9 
10 15 24 9 
11 16 25 9 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่าง 
 x  159 254 95 

X  14.45 23.09 8.64 
S.D. 3.142 2.166 1.286 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย 48.16 76.96 28.88 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการบรูณาการการ 
              จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจัย 
              และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 
ก่อนการเรียน     11 14.45 3.142   
หลังการเรียน 11 23.09 2.166 22.268** .000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 

     จากตารางที ่2 แสดงว่าแสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังเรยีนที่เรยีน
ด้วยการ บรูณาการการจดัการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวธิีการสอนแบบโครงงานกับการบรกิาร
วิชาการการวิจัยและการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นการเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 
รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยัและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แสดงดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเหน็ของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณาการ 
              การจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ  
              การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปจัจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 

รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
1.  อ่านเขา้ใจชัดเจน 4.18 .60 มาก 
2.  กระตุ้นใหเ้กิดการเรยีนรู ้ 4.18 .60 มาก 
3.  น าไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรยีนรู ้ 4.18 .60 มาก 

รวม 4.18 .60 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 
หนังสือและเอกสารอ้างอิง 
1.  รายชื่อหนังสือชัดเจนสามารถค้นได้จริง 4.36 .50 มาก 
2.  จ านวนชุดของเอกสารแต่ละชดุที่จัดให ้ 4.27 .46 มาก 
3.  ความเพียงพอของเอกสารอ้างอิง 4.36 .50 มาก 
4.  เนื้อหาชัดเจน ท าความเข้าใจได้ 4.36 .50 มาก 
5. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม 4.27 .46 มาก 
6.  เนื้อหาตรงตามที่แจ้งไว้ 4.27 .46 มาก 
7.  ต้องการเอกสารอื่นนอกเหนือจากท่ีแนะน าไว ้ 4.09 .53 มาก 

รวม 4.28 .42 มาก 
แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล    
1. สถานท่ีติดต่อถูกต้อง 4.36 .50 มาก 
2. สามารถนัดหมายได้ง่าย 4.27 .46 มาก 
3. เวลาที่พบสอดคล้องกับสถานการณ์ปญัหา 4.27 .46 มาก 
4. การพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลท าให้ท่านได้ความรู้ตาม 
   วัตถุประสงค์ของการเรียน 4.36 .50 มาก 

5. วิธีการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล กระตุ้นให้คดิและ 
    ตัดสินใจด้วยตนเอง 4.36 .50 มาก 

6. เวลาที่จัดไวส้ าหรับพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล 4.36 .50 มาก 
รวม 4.33 .47 มาก 

รวมด้านปัจจัยน าเข้า 4.26 .41 มาก 
ด้านกระบวนการ 
ผู้สอน 
1. กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้ 4.64 .50 มากที่สุด 
2. กระตุ้นให้เกิดความคิดเพื่อแก้ปัญหา 4.55 .52 มากที่สุด 
3. เช่ือมโยงแนวคิดของผู้เรยีน 4.45 .52 มาก 
4. ช้ีแนะไปสู่แนวทางแก้ปัญหา 4.55 .52 มากที่สุด 
5. เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีของนักศึกษา 4.64 .50 มากที่สุด 
6. ให้ความกระจ่างในเนื้อหา 4.64 .50 มากที่สุด 
7. มีการเตรียมตัวที่ด ี 4.64 .50 มากที่สุด 
8. มีความอดทนต่อความไมรู่้ของนักศึกษา 4.64 .50 มากที่สุด 
9. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับนักศึกษา 4.55 .52 มากที่สุด 
10. มีการให้ขอ้มูลย้อนกลบัแก่นักศึกษา 4.64 .50 มากที่สุด 
11. ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4.64 .50 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 

12. การตรงต่อเวลา 4.64 .50 มากที่สุด 
รวม 4.59 .48 มากที่สุด 

การเรยีนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1. สนใจขอบเขตและหัวข้องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.45 .52 มาก 
2. รวบรวมข้อมูล ความรูไ้ด้ครบถว้นตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู ้ 4.55 .52 

มากที่สุด 

3. อ้างอิงแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได ้ 4.45 .52 มาก 
4. ใช้เวลาที่เรียนรูด้้วยตนเองเหมาะกับคุณภาพของงานท่ี
น าเสนอ 4.55 .52 

มากทีสุ่ด 

5. เสนอเรื่องที่เรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม 4.45 .52 

มาก 

6. แสดงให้เห็นว่าตนเองรู/้สามารถมาก น้อยแค่ไหน 4.36 .50 มาก 
7. น าค าติชมจากผู้อื่นมาปรับปรุงตนเอง 4.45 .52 มาก 

รวม 4.46 .46 มาก 
กระบวนการแก้ปญัหาของนักศึกษา 
1. มีส่วนร่วมในการแก้ปญัหา 4.45 .52 มาก 
2. อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกดิปัญหาได ้ 4.55 .52 มากที่สุด 
3. ตั้งสมมุติฐาน(คาดเดาค าตอบลว่งหน้า)ได้อย่างเหมาะสม 4.55 .52 มากที่สุด 
4. ใช้เหตุผลประกอบการจดัล าดับความส าคญัของสมมตุิฐาน 4.55 .52 มากที่สุด 
5. ก าหนดแนวทางแสวงหาความรูเ้พื่อตอบสมมุติฐาน 4.55 .52 มากที่สุด 
6. ตรวจสอบข้อมลูก่อนน าไปวิเคราะห ์ 4.55 .52 มากที่สุด 
7. ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกหลักการ... 4.55 .52 มากที่สุด 

รวม 4.53 .51 มากที่สุด 
กระบวนการท างานกลุ่มของนักศึกษา 
1. กลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีน าเสนอ 4.45 .52 มาก 
2. ถ่ายทอดความคิดภายในกลุ่มดว้ยภาษาที่เข้าใจง่าย 4.55 .52 มากที่สุด 
3. ยอมรับความคดิเห็นของสมาชิกกลุ่ม 4.55 .52 มาก 
4. มีความสามารถแก้ไขความขัดแย้งของกลุ่ม 4.45 .52 มาก 
5. ช่วยกลุ่มให้คิด หรือท างานท่ีตรงเป้าหมาย 4.55 .52 มากท่ีสุด 
6. ช่วยสรุปประเด็นได้ตรงตามหัวข้อ 4.45 .52 มาก 
7. เสนอความคิด หรือวิธีการใหม่ๆ  ในการแก้ปัญหา 4.36 .50 มาก 
8. รับผิดชอบต่องานท่ีกลุ่มมอบหมาย 4.45 .52 มาก 
9. มาตรงเวลานัดหมายทุกครั้งในการร่วมกลุ่มกิจกรรมการเรียน 4.36 .50 มาก 

รวม 4.46 .46 มาก 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.28  No.3  July - September 2022     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
76

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน  S.D. ความเหมาะสม 
รวมด้านกระบวนการ 4.51 .45 มากที่สุด 

ด้านผลผลิต 
ผลผลติจากการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการบริการวิชาการและการวจิัย 
1. เกิดความกระตือรือร้นในการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 4.55 .52 มากที่สุด 
2. เกิดการเรียนรู้ที่จะท างานเป็นทีม 4.55 .52 มากที่สุด 
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ 4.45 .52 มาก 
4. เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง 4.36 .50 มาก 
5. ได้น าประสบการณจ์ากการบรกิารวิชาการ และวจิัยครั้งนีไ้ปใช้
ให้เกิดประโยชน ์ 4.55 .52 มากที่สุด 

ผลผลติจากการบรูณาการการเรยีนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่
ศึกษา 4.55 .52 มากที่สุด 
7. เรียนรู้ เข้าใจประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา 4.55 .52 มากที่สุด 
8. รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา   4.45 .52 มาก 

9. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับการสืบสาน 
   ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา 4.55 .52 มากที่สุด 

10. มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที ่
     ศึกษา 4.45 .52 มาก 

รวมด้านผลผลิต 4.50 .48 มาก 
รวมท้ังหมด 4.42 .54 มาก 

 

 ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเหน็ของนักศึกษาท่ีมีต่อการบูรณา
การจัดการเรยีนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยัและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปจัจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และดา้นผลผลติ ในภาพรวมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.42) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถจดัอันดบัได้ดังนี ้
  อันดับที่ 1 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
  อันดับที่ 2 ด้านผลผลติ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างไดผ้ล มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.50)   
  อันดับที่ 3 ด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26)   
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 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นอของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Learning 
Skills for  21st Century) ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลกัสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
              ศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง 
              ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for  21st Century)   
 

รายการประเมิน  S.D. ระดับการพัฒนา 
 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 4.32 .36 มาก 
 ด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 4.31 .36 มาก 
 ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving) 4.31 .57 มาก 
 ด้านการสื่อสาร (Communication) 4.40 .49 มาก 
 ด้านการร่วมมือท างาน (Collaboration) 4.29 .36 มาก 

รวมทุกด้าน 4.33 .36 มาก 
 

            ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบรูณาการการจัดการ
เรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century ในภาพรวม
เหมาะสมระดับการพัฒนามาก (คา่เฉลี่ย = 4.33) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบูรณาการการจดัการเรยีนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงาน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
หลักสตูรบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร สามารถอภปิรายผลการวจิัยได้ดังนี้ 
           1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชรที่เรียนด้วยการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจยัและการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสงูกว่าก่อน
การเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการบรูณาการการจัดการเรียนการ
สอนของ Chinnawong (2001, pp.22-29) ที่กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างวิชา โดยเช่ือมโยงหรือรวมศาสตร์
ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวเรื่อง (Theme) เดียวกันเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจและในทักษะ
ในศาสตรห์รือความรู้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพือ่แก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และใกลเ้คียงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ Chaisanit (2007, 
pp.95-99) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารของนกัศึกษา
วิชาการพูดเพื่อการประชาสมัพันธ์ในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีพัฒนาการทางดานการสื่อสารทั้ง ดานความรแูละทักษะ มีความมั่นใจ กลาพูดและ
กลาแสดงออก สามารถจดักิจกรรมสงเสริมกลมุอาชีพวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการประสานงานกับองคกรฝาย
สนับสนุน การอบรมทักษะการพูดและการผลิตสื่อประชาสมัพันธอยใูนระดับพึงพอใจ กลุม อาชีพวิสาหกิจชุมชน
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ไดรับรขูาวสารและชองทางการตดิตอขอความชวยเหลือ จากองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เรียนรูวิธีการพูด
เพื่อการสื่อสารและไดพัฒนาเครือขายขอมูลขาวสารกลมุอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางพึงพอใจกับรูปแบบ
การจัดการเรยีนรแูบบบูรณาการทีไ่ดพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ Research and Development Institute, 
Phetchaburi Rajabhat University (2010, pp.3-4) การจัดการความรเูรื่อง การปฏิบัติทีด่ีของการบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน การบรกิารทางวิชาการแกสังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการด าเนินการ
จัดการความร ูเรื่อง การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้เรียนไดมีสวนเลือกเรียนรตูามความสนใจและความถนดัของตนเอง  2. การบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการบริการทางวิชาการแกสังคมสามารถท าไดโดยการน าผลงานจากการเรียนการสอนมา
พัฒนาตอยอดและน าไปเปนองคความรใูนการบริการทางวิชาการแกสังคม และใชการวิจัยควบคใูนการพัฒนาต
อยอดอยางตอเนื่อง อีกท้ังสอดคลอ้งกับ Budseeta (2018, p.89) พบว่า ผลการศึกษาวิธีการบูรณาการระหว่าง
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรยีนการสอนการจดัการการตลาด 
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน และด าเนนิการ  บูรณาการระหว่างการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PDCA พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการจัดการ
ตลาดของนักศึกษาท่ีเรียนจากวิธีวธิีการบูรณาการระหว่างการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจยักับการเรียนการ
สอน : กรณีการจัดการเรยีนการสอนการจัดการการตลาด ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในงานวิจัยครัง้นี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ PDCA คือ 1) การวางแผน (Plan) ร่วมกันของ
ผู้สอนในรายวิชา 3 รายวิชา ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อค้นห้าสภาพ
ปัญหาทางการตลาดทีเ่กิดขึ้นกับผลิตภณัฑ์ชุมชน และวางแผนการแก้ไขปัญหา 2) ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบโครงงาน รายวิชาสมัมนาการตลาด : ท าการวิเคราะหป์ัญหา สัมมนาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
วิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : น าแนวทางที่ได้จากการสมัมนามาใช้กับการด าเนินงานการตลาดให้กับ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และวิชาการวิจยัทางการตลาด : ปฏิบัตติามกระบวนการวิจัยตลาด คือ ก าหนดปัญหา         
ตั้งสมมตุิฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล 3) ตรวจสอบผลการ บูรณาการ (Check) โดย
รายงานผลการวิจยัแก่ผู้เกีย่วข้อง สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา 4) เสนอแนะผลการ
ด าเนินงาน (Action) น าผลจากการด าเนินโครงการครั้งท่ีผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม  
 ผู้วิจัยยังเช่ือว่าการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจยัและการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมานี้ มีประสทิธิภาพ
พอที่จะน าไปใช้ได้จริงในการเรยีนการสอนบางรายวิชา และน่าจะขยายผลไปสู่  การจดัการเรียนการสอนทั้ง
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ  หรือการเรียนการสอนในสายวิชาชีพต่อไป  มีการจัดล าดบักิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักศึกษาไดม้ีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ตลอดเวลา คือ การเรียนรูด้้วยตนเอง การเรียนแบบ
กลุ่มย่อย  และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง  อันเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ
เรียนรูจ้ากสถานการณป์ัญหา รวมทั้งนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมิน
จากเพื่อน ท าให้นักศึกษาได้มโีอกาสฝึกฝนตนเอง และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ ฝึกฝนใหผู้้เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกดิบูรณาการในการเรยีนการสอนและยังสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ว่า การศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคมอีกด้วย 
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 
รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยัและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ส าหรับ
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นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการ
วิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(คา่เฉลี่ย = 4.26) ด้านกระบวนการ มีความคดิเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.51)  
และด้านผลผลิต มีความคิดเห็นในภาพรวม สามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนอย่างได้ผล มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.50) และ 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Learning Skills for  21st Century)  ในภาพรวมเหมาะสมระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ Budseeta (2018, p. 89) ท าวิจัยเรื่อง การบูรณาการระหว่างการท านุบ ารุงศลิป วัฒนธรรม     
การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรยีนการสอนการจดัการการตลาด พบว่า นักศึกษาม ี       
ความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยมผีลการประเมินความพึงพอใจด้านค่าเฉลี่ยด้านการสอนใน   
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้านความเป็นครูในระดับมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.38 และความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดมีคา่เฉลีย่เท่ากับ 4.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ค่าเฉลีย่เท่ากับ 
4.00) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) และนักศึกษาเกิดการตระหนักถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผา่นงานประเพณีนบพระ
เล่นเพลง อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด สามารถน าพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศลิป 
วัฒนธรรม มาบรูณาการรายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรยีนเดยีวกันมาท าการสังเคราะห์
เนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหาที่สามารถจัดการเรียนการสอนไปด้วยกัน รวมทั้ง สังเคราะห์โครงการบริการวิชาการที่
สามารถน านักศึกษาเข้าร่วมในบรกิารวิชาการแก่ชุมชนรวมทั้งการน าประเด็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ
ด าเนินการวิจยัเพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับชุมชน ท้ังนี้ต้องด าเนินการผ่านกระบวนการวางแผนโดยการมสี่วนร่วมของ
อาจารยผ์ู้สอน ชุมชนและนักศึกษา จะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีแก่นักศึกษาและได้ปฏิบตัพิันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วน     
 2. การเตรยีมความพร้อมของผู้สอนต้องได้รับการเตรียมเป็นอย่างดี เพื่อจะไดส้รา้งชุดการเรียน และ
รับบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนท่ีจะท าให้การเรียนในกลุ่มย่อยไม่เกิดความเบื่อหนา่ยและ
สามารถที่จะประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนไดต้รงตามความเป็นจริงมากที่สดุ 
 3. การเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน ต้องใช้เวลาที่มากพอจึงจะท าให้ข้ันการสอน และขยายขอบเขต
ความรู้ด าเนินไปไดเ้ป็นอย่างดี เวลาที่ใช้ในการเรียนในแต่ละเรื่องของโครงงานสถานการณ์ปัญหา จะตอ้งใช้
ระยะเวลามากถึง 2 เท่าของการเรยีนแบบปกติ อีกทั้งต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกดิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา ด้าน
การสื่อสารและด้านการร่วมมือท างาน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรด าเนินการวิจัยการบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนศาสตรส์าขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันโดย
สามารถน าพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านมาร่วมใช้จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
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การท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม เพือ่ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาและสามารถพัฒนาผูเ้รียนให้เกิด
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย 
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