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การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอน
แบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการ บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธกี ารสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีดาเนินการวิจัย
กึ่งทดลอง แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการ PDCA แหล่งข้อมูลคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 11 คน
ที่กาลังศึกษารายวิชาการวิจยั ตลาด สัมมนาการตลาด การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง ตรวจสอบหาความสอดคล้อง
องค์ประกอบของวิธีการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที
ค่าเฉลี่ยและค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การทา นุบารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิต โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่เรียนด้วยการบูรณาการ
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การจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจยั และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับ
การบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยนาเข้า คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการ คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลผลิต คิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3)นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
คาสาคัญ : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน / วิธีการสอนแบบโครงงาน / การบริการวิชาการ /
การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พันธกิจหลักที่สาคัญของสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นขุมปัญญาของสังคมที่เป็นพันธ
กิจที่ยอมรับในระดับสากลมี 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนากาลังคนในระดับสูงให้กับ
สังคม ประเทศชาติ 2) การวิจัย เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3) การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงให้สังคมเจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใช้วิชาการขั้น
สูงเป็นพื้นฐาน และ 4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (กองกลางสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร, 2563) เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติไทย ดังที่ Phanit (2012, p.16) ได้กล่าวถึง ทักษะเพื่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ว่า สาระวิชามีความสาคัญแต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรูส้ าระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็น การเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของผู้เรียน โดยผูส้ อนช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู้ รียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ อีกทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้านระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 (21st Century Learning
Environment) ประกอบด้วย 1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชมุ ชนทั้งใน
ด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวม
ทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบตั ิจริงตามบริบท โดยเฉพาะ
การเรียนแบบโครงงาน และ 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรูท้ ี่มีคุณภาพ
(Phanit, 2012, p.16)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการตลาดได้จดั ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาดได้
เรียนในรายวิชา โดย1) สัมมนาการตลาด: ทาการวิเคราะห์ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2)
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : นาแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการดาเนินงานการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบตั ิตามกระบวนการวิจัยตลาด คือ กาหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล อีกทั้งสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมโดยผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ทาให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติโครงงานตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทราบถึงปัญหาในการดาเนินธุรกิจและวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สาขาวิชาการตลาดได้เป็นที่
ปรึกษางานด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกาแพงเพชร ชุมชนที่ผลิตภัณฑ์มปี ัญหาด้านการจัด
จาหน่าย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาการดาเนินงานด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาด
ดังนั้น การดาเนินพันธกิจของสาขาวิชาการตลาดด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย จึงเป็นพันธกิจที่ทาให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางปัญญา เช่น
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ให้วิเคราะห์สถานการณ์ คิด วิเคราะห์ และตอบคาถามที่เกีย่ วข้องกับความรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ประยุกต์ความรู้
แนวคิด หลักทฤษฎี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา มีความรอบรู้ที่จาเป็นในวิชาชีพ ฝึกทักษะทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกให้นกั ศึกษาพูด เขียน สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์
3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นอของนักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning
Skills for 21st Century) สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
1. ขั้นนา (Initiating the unit)
2. ขั้นปฏิบัติ (Point of experience)
3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating
Activities)
4. ขั้นประเมินผล (Evaluation)
(Lardizabal, et al, 1970, p.142)
การจัดการเรียนการสอน แบบโครงงาน
ดาเนินการ 5 ขั้นตอนคือ
1. กาหนดปัญหา
2. ตั้งสมมุติฐาน
3. รวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปและอภิปรายผล
(Khammanee, 2017, pp.45-47)

โครงการบริการวิชาการ
1. พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. พัฒนาทักษะวิชาชีพทางการตลาด
3. พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้านการ
ออกแบบสาหรับนักศึกษาการตลาด

การประเมินผล
1. ประเมินผลโดยผู้สอน
2. ประเมินผลโดยผู้เรียน

วิธีการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
1. กระบวนการ PDCA
1) การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนในรายวิชา 3 รายวิชา
ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อ
ค้นห้าสภาพปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
วางแผนการแก้ไขปัญหา
2) ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน
รายวิชา 1) สัมมนาการตลาด: ทาการวิเคราะห์ปญ
ั หา สัมมนาหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา 2) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :
นาแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการดาเนินงานการตลาด
ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัตติ าม
กระบวนการวิจยั ตลาด คือ กาหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล
3) ตรวจสอบผลการบูรณาการ (Check) โดยรายงาน
ผลการวิจัยแก่ผเู้ กี่ยวข้อง สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะทีไ่ ด้รับ
จากการศึกษา
4) เสนอแนะผลการดาเนินงาน (Action) นาผลจากการดาเนิน
โครงการครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม
ผลการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชาประกอบด้วย ด้านปัจจัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ ด้านผลผลิต
4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปญ
ั หา ด้านการสื่อสารและด้าน
การร่วมมือทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการของการวิจัยกึ่งทดลอง (Buason, 2008) โดยมี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
แหล่งข้อมูลการวิจัย
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่
ลงทะเบียนเรียน1) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) สัมมนาการตลาด และ 3) การวิจัยการตลาดใน
ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน 11 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนศาสตร์ 3 รายวิชากับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 1) การตลาดเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 2) การสัมมนา
การตลาด และ 3) การวิจัยการตลาด
2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้วิธีการเรียนการสอน
แบบโครงงานโดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชากับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มตี ่อ ปัจจัยนาเข้า ปัจจัยกระบวนการและปัจจัยผลผลิต
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสือ่ สารและด้านการร่วมมือทางาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการใช้ วิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม มีขั้นตอนต่อไปนี้
1. สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
2. การพัฒนาแผนการเรียนการสอนแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการ PDCA คือ
2.1 การวางแผน (Plan) ร่วมกันของผู้สอนในรายวิชา 3 รายวิชา ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อค้นห้าสภาพปัญหาทางการตลาดที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแผน
การแก้ไขปัญหา
2.2 ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโครงงาน รายวิชา 1) สัมมนาการตลาด: ทาการ
วิเคราะห์ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2) การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : นาแนวทางที่ได้
จากการสัมมนามาใช้กับการดาเนินงานการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) การวิจัยทางการตลาด : ปฏิบัติตาม
กระบวนการวิจยั ตลาด คือ กาหนดปัญหา ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล
2.3 ตรวจสอบผลการบูรณาการ (Check) โดยรายงานผลการวิจัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง สรุปกิจกรรม
พร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา
2.4 เสนอแนะผลการดาเนินงาน (Action) นาผลจากการดาเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามา
ปรับปรุงกิจกรรม
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3. นาแผนการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้สถานการณ์ที่
เป็นปัญหา แบบฝึกหัด และตารางการเรียนการสอน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
จานวน 3 คน เพื่อหาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
4. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนฯ ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม และได้นาแผนการจัดการเรียนการสอนฯ 3 รายวิชา ไปใช้สอนกับนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน 1 หมู่เรียน มี 11 คน โดยใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง
(One-Group Pretest-Posttest Design) แล้วนามาวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานกับการ
บริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (Learning Skills for 21st Century)
5. ให้นักศึกษาประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ปัจจัยกระบวนการ (Process
Evaluation) ผลผลิต (Product Evaluation)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติทดสอบที (t-test Dependent) ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการแปลความหมายของระดับเหมาะสม และระดับการพัฒนาคือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชา
โดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม สาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 1และ 2
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนนก่อนเรียน
15
17
12
18
14
13
19
8
12
15
16

คะแนนหลังเรียน
23
26
21
25
23
22
25
19
21
24
25

ผลต่าง
8
9
9
7
9
9
6
11
9
9
9
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลาดับที่

x
X

S.D.
ร้อยละของค่าเฉลี่ย

คะแนนก่อนเรียน
159
14.45
3.142
48.16

คะแนนหลังเรียน
254
23.09
2.166
76.96

ผลต่าง
95
8.64
1.286
28.88

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการการวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การทดสอบ
N
ก่อนการเรียน
11
หลังการเรียน
11
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

14.45
23.09

S.D.
3.142
2.166

t

Sig.

22.268**

.000

จากตารางที่ 2 แสดงว่าแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียน
ด้วยการ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการ
วิชาการการวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3
รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยั และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ
การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
รายการประเมิน

ด้านปัจจัยนาเข้า
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
1. อ่านเข้าใจชัดเจน
2. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
3. นาไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
รวม

4.18
4.18
4.18
4.18

S.D.

ความเหมาะสม

.60
.60
.60
.60

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน
หนังสือและเอกสารอ้างอิง
1. รายชื่อหนังสือชัดเจนสามารถค้นได้จริง
2. จานวนชุดของเอกสารแต่ละชุดที่จัดให้
3. ความเพียงพอของเอกสารอ้างอิง
4. เนื้อหาชัดเจน ทาความเข้าใจได้
5. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสม
6. เนื้อหาตรงตามที่แจ้งไว้
7. ต้องการเอกสารอื่นนอกเหนือจากที่แนะนาไว้
รวม
แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล
1. สถานที่ติดต่อถูกต้อง
2. สามารถนัดหมายได้ง่าย
3. เวลาที่พบสอดคล้องกับสถานการณ์ปญ
ั หา
4. การพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลทาให้ท่านได้ความรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียน
5. วิธีการให้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล กระตุ้นให้คดิ และ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
6. เวลาที่จัดไว้สาหรับพบแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล
รวม
รวมด้านปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ
ผู้สอน
1. กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้
2. กระตุ้นให้เกิดความคิดเพื่อแก้ปัญหา
3. เชื่อมโยงแนวคิดของผู้เรียน
4. ชี้แนะไปสู่แนวทางแก้ปัญหา
5. เป็นที่ปรึกษาที่ดีของนักศึกษา
6. ให้ความกระจ่างในเนื้อหา
7. มีการเตรียมตัวที่ดี
8. มีความอดทนต่อความไม่รู้ของนักศึกษา
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา
10. มีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นักศึกษา
11. ให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไข

S.D.

ความเหมาะสม

4.36
4.27
4.36
4.36
4.27
4.27
4.09
4.28

.50
.46
.50
.50
.46
.46
.53
.42

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.36
4.27
4.27

.50
.46
.46

มาก
มาก
มาก

4.36

.50

มาก

4.36

.50

มาก

4.36
4.33
4.26

.50
.47
.41

มาก
มาก
มาก

4.64
4.55
4.45
4.55
4.64
4.64
4.64
4.64
4.55
4.64
4.64

.50
.52
.52
.52
.50
.50
.50
.50
.52
.50
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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รายการประเมิน

รวม
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
1. สนใจขอบเขตและหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
2. รวบรวมข้อมูล ความรูไ้ ด้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้
3. อ้างอิงแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือได้
4. ใช้เวลาที่เรียนรูด้ ้วยตนเองเหมาะกับคุณภาพของงานที่
นาเสนอ
5. เสนอเรื่องที่เรียนรู้ด้วยตนเองในเวลาที่กาหนดไว้อย่าง
เหมาะสม
6. แสดงให้เห็นว่าตนเองรู/้ สามารถมาก น้อยแค่ไหน
7. นาคาติชมจากผู้อื่นมาปรับปรุงตนเอง
รวม
กระบวนการแก้ปญ
ั หาของนักศึกษา
1. มีส่วนร่วมในการแก้ปญ
ั หา
2. อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาได้
3. ตั้งสมมุติฐาน(คาดเดาคาตอบล่วงหน้า)ได้อย่างเหมาะสม
4. ใช้เหตุผลประกอบการจัดลาดับความสาคัญของสมมุติฐาน
5. กาหนดแนวทางแสวงหาความรูเ้ พื่อตอบสมมุติฐาน
6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์
7. กาหนดแนวทางแก้ปัญหาอย่างถูกหลักการ...
รวม
กระบวนการทางานกลุ่มของนักศึกษา
1. กลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นที่นาเสนอ
2. ถ่ายทอดความคิดภายในกลุ่มด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
3. ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
4. มีความสามารถแก้ไขความขัดแย้งของกลุ่ม
5. ช่วยกลุ่มให้คิด หรือทางานที่ตรงเป้าหมาย
6. ช่วยสรุปประเด็นได้ตรงตามหัวข้อ
7. เสนอความคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
8. รับผิดชอบต่องานที่กลุ่มมอบหมาย
9. มาตรงเวลานัดหมายทุกครั้งในการร่วมกลุ่มกิจกรรมการเรียน
รวม

4.64
4.59

S.D.
.50
.48

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

.52

4.55
4.45

.52
.52

มาก
มากที่สุด

4.55

.52

4.45
4.36
4.45
4.46

.52
.50
.52
.46

มาก
มาก
มาก

4.45
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55
4.53

.52
.52
.52
.52
.52
.52
.52
.51

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45
4.55
4.55
4.45
4.55
4.45
4.36
4.45
4.36
4.46

.52
.52
.52
.52
.52
.52
.50
.52
.50
.46

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการประเมิน
รวมด้านกระบวนการ

4.51

ด้านผลผลิต
ผลผลิตจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย
1. เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง
4.55
2. เกิดการเรียนรู้ที่จะทางานเป็นทีม
4.55
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
4.45
4. เกิดเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับผู้เกี่ยวข้อง
4.36
5. ได้นาประสบการณ์จากการบริการวิชาการ และวิจัยครั้งนีไ้ ปใช้
4.55
ให้เกิดประโยชน์
ผลผลิตจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่
ศึกษา
4.55
7. เรียนรู้ เข้าใจประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา
4.55
8. รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับประเพณี
4.45
วัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา
9. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเกี่ยวกับการสืบสาน
4.55
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่ศึกษา
10. มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่
4.45
ศึกษา
รวมด้านผลผลิต
4.50
รวมทั้งหมด
4.42

S.D.
.45

ความเหมาะสม
มากที่สุด

.52
.52
.52
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

.52

มากที่สุด

.52
.52

มากที่สุด
มากที่สุด

.52

มาก

.52

มากที่สุด

.52

มาก

.48
.54

มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยั และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในภาพรวมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.42) เมื่อพิจารณารายด้านสามารถจัดอันดับได้ดังนี้
อันดับที่ 1 ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ
(ค่าเฉลี่ย = 4.51)
อันดับที่ 2 ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างได้ผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.50)
อันดับที่ 3 ด้านปัจจัยนาเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.26)
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3. ผลการศึกษาความคิดเห็นอของนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning
Skills for 21st Century) สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century)
รายการประเมิน
ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
ด้านการแก้ปัญหา (Problem Solving)
ด้านการสื่อสาร (Communication)
ด้านการร่วมมือทางาน (Collaboration)
รวมทุกด้าน

4.32
4.31
4.31
4.40
4.29
4.33

S.D.
.36
.36
.57
.49
.36
.36

ระดับการพัฒนา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning Skills for 21st Century ในภาพรวม
เหมาะสมระดับการพัฒนามาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบ
โครงงาน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรที่เรียนด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจยั และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลการวิจัยสอดคล้องกับหลักการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนของ Chinnawong (2001, pp.22-29) ที่กล่าวว่า การบูรณาการระหว่างวิชา โดยเชื่อมโยงหรือรวมศาสตร์
ตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปภายใต้หัวเรื่อง (Theme) เดียวกันเป็นการเรียนรู้โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจและในทักษะ
ในศาสตร์หรือความรู้ในวิชาต่างๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไป เพือ่ แก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และใกล้เคียงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ Chaisanit (2007,
pp.95-99) วิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษา
วิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีพัฒนาการทางดานการสื่อสารทั้ง ดานความรูและทักษะ มีความมั่นใจ กลาพูดและ
กลาแสดงออก สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งการประสานงานกับองคกรฝาย
สนับสนุน การอบรมทักษะการพูดและการผลิตสื่อประชาสัมพันธอยูในระดับพึงพอใจ กลุม อาชีพวิสาหกิจชุมชน
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ไดรับรูขาวสารและชองทางการติดตอขอความชวยเหลือ จากองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เรียนรูวิธีการพูด
เพื่อการสื่อสารและไดพัฒนาเครือขายขอมูลขาวสารกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางพึงพอใจกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทีไ่ ดพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับ Research and Development Institute,
Phetchaburi Rajabhat University (2010, pp.3-4) การจัดการความรูเรื่อง การปฏิบัติทดี่ ีของการบูรณาการ
วิจัยกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดาเนินการ
จัดการความรู เรื่อง การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า ผู้เรียนไดมีสวนเลือกเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 2. การบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการบริการทางวิชาการแกสังคมสามารถทาไดโดยการนาผลงานจากการเรียนการสอนมา
พัฒนาตอยอดและนาไปเปนองคความรูในการบริการทางวิชาการแกสังคม และใชการวิจัยควบคูในการพัฒนาต
อยอดอยางตอเนื่อง อีกทั้งสอดคล้องกับ Budseeta (2018, p.89) พบว่า ผลการศึกษาวิธีการบูรณาการระหว่าง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการการตลาด
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน และดาเนินการ บูรณาการระหว่างการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการ PDCA พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการ
ตลาดของนักศึกษาที่เรียนจากวิธีวธิ ีการบูรณาการระหว่างการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจยั กับการเรียนการ
สอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการการตลาด ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในงานวิจัยครัง้ นี้ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ PDCA คือ 1) การวางแผน (Plan) ร่วมกันของ
ผู้สอนในรายวิชา 3 รายวิชา ชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เพื่อค้นห้าสภาพ
ปัญหาทางการตลาดทีเ่ กิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และวางแผนการแก้ไขปัญหา 2) ปฏิบัติการ (D0) โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบโครงงาน รายวิชาสัมมนาการตลาด : ทาการวิเคราะห์ปัญหา สัมมนาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม : นาแนวทางที่ได้จากการสัมมนามาใช้กับการดาเนินงานการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิชาการวิจยั ทางการตลาด : ปฏิบัตติ ามกระบวนการวิจัยตลาด คือ กาหนดปัญหา
ตั้งสมมุติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล 3) ตรวจสอบผลการ บูรณาการ (Check) โดย
รายงานผลการวิจยั แก่ผู้เกีย่ วข้อง สรุปกิจกรรมพร้อมประเมินทักษะที่ได้รับจากการศึกษา 4) เสนอแนะผลการ
ดาเนินงาน (Action) นาผลจากการดาเนินโครงการครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม
ผู้วิจัยยังเชื่อว่าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงาน
กับการบริการวิชาการการวิจยั และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมานี้ มีประสิทธิภาพ
พอที่จะนาไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอนบางรายวิชา และน่าจะขยายผลไปสู่ การจัดการเรียนการสอนทั้ง
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาคปฏิบัติ หรือการเรียนการสอนในสายวิชาชีพต่อไป มีการจัดลาดับกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ตลอดเวลา คือ การเรียนรูด้ ้วยตนเอง การเรียนแบบ
กลุ่มย่อย และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรูจ้ ากสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งนักศึกษาจะต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมิน
จากเพื่อน ทาให้นักศึกษาได้มโี อกาสฝึกฝนตนเอง และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เสมอ ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดบูรณาการในการเรียนการสอนและยังสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาที่ว่า การศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคมอีกด้วย
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3
รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจยั และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม สาหรับ

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์ 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการ
วิชาการ การวิจัยและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านปัจจัยนาเข้าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ = 4.51)
และด้านผลผลิต มีความคิดเห็นในภาพรวม สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างได้ผล มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.50) และ 3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Learning Skills for 21st Century) ในภาพรวมเหมาะสมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Budseeta (2018, p. 89) ทาวิจัยเรื่อง การบูรณาการระหว่างการทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม
การวิจัยกับการเรียนการสอน : กรณีการจัดการเรียนการสอนการจัดการการตลาด พบว่า นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านค่าเฉลี่ยด้านการสอนใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และด้านความเป็นครูในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 และความพึงพอใจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.00) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) และนักศึกษาเกิดการตระหนักถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานประเพณีนบพระ
เล่นเพลง อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.15
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนสาขาวิชาการตลาด สามารถนาพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม มาบูรณาการรายวิชาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนเดียวกันมาทาการสังเคราะห์
เนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหาที่สามารถจัดการเรียนการสอนไปด้วยกัน รวมทั้ง สังเคราะห์โครงการบริการวิชาการที่
สามารถนานักศึกษาเข้าร่วมในบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมทั้งการนาประเด็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม การ
ดาเนินการวิจยั เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ทั้งนี้ต้องดาเนินการผ่านกระบวนการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้สอน ชุมชนและนักศึกษา จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีแก่นักศึกษาและได้ปฏิบตั พิ ันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างครบถ้วน
2. การเตรียมความพร้อมของผู้สอนต้องได้รับการเตรียมเป็นอย่างดี เพื่อจะได้สร้างชุดการเรียน และ
รับบทบาทของผู้อานวยความสะดวกในการเรียนที่จะทาให้การเรียนในกลุ่มย่อยไม่เกิดความเบื่อหน่ายและ
สามารถที่จะประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเ้ รียนได้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สดุ
3. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ต้องใช้เวลาที่มากพอจึงจะทาให้ขั้นการสอน และขยายขอบเขต
ความรู้ดาเนินไปได้เป็นอย่างดี เวลาที่ใช้ในการเรียนในแต่ละเรื่องของโครงงานสถานการณ์ปัญหา จะต้องใช้
ระยะเวลามากถึง 2 เท่าของการเรียนแบบปกติ อีกทั้งต้องคานึงถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา ด้าน
การสื่อสารและด้านการร่วมมือทางาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรดาเนินการวิจัยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์สาขาวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันโดย
สามารถนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านมาร่วมใช้จัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
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การทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและสามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
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