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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน
ในรายวิชา สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี -1 2) ศึกษาผลการเผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของนักศึกษา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการทากิจกรรมการบูรณา
การ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่
1 จานวน 17 คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา 7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1 ในภาคเรียนที่ 3/2558
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้ารับการ
อบรม ในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เนื้อหาผ่านสื่อ eDLTV ที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2559 จานวน 60 คน
ผลการวิจัย พบว่า 1) การบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชาสัมมนาด้าน
การจัดการ เทคโนโลยี-1 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 รายวิชาสัมมนาด้านการจัดการ
เทคโนโลยี-1 ได้นารูปแบบของ วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์ (2558) มาประยุกต์ใช้ ในรายวิชาสัมมนา
ด้านการจัดการเทคโนโลยี-1 โดยการปรับปรุงรายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 กาหนดประเด็นหัวข้อสัมมนา
ใน/นอกสถานที่ เพื่อบริการวิชาการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ชุมชน2) ผลการศึกษาผลการ
เผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของนักศึกษาที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาวางแผนการนา กิจกรรมลงสู่การให้บริการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเรื่อง วันสาคัญทางศาสนา โดยมีหัวข้อ
อบรม 3 หัวข้อ คือ 2.1) สื่ออีดีแอลทีวีกับการเรียนการสอน 2.2) การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน
และ 2.3) กิจกรรมการเรียนรู้วันสาคัญทางศาสนาจากสื่ออีดีแอลทีวี จานวนเวลาที่ใช้ในการอบรม 2 วัน วันละ 6
ชั่วโมง โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 จานวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน โดย
นักศึกษาวางแผนดาเนินการจัดอบรมเผยแพร่รูปแบบกิจกรรมโดยใช้สื่ออีดีแอลทีวี ในเรื่อง วันสาคัญทางศาสนา
และความคิดเห็ดของครูที่เข้ารับการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และ 3) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ:ปัญหาเป็นฐานโดยใช้,ไอซีที,รูปแบบการจัดการเรียนรู้

ABSTRACT
The purposes of the research were to study a problem-based learning model by using
ICT for promoting arts and culture, to integrate arts and culture into learning management for
“Seminar on Technology Management Course 1” and 3) to assess the application of problembased learning model by using ICT for promoting arts and culture. The target population
consisted of two groups: Group 1 was seventeen students of the doctoral program in Technology
Management who studied “Seminar on Technology Management Course 1” in 3/2015, and group
2 was sixty teachers and educational personnel of PhraPariyathum Schools in Sri Saket province
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who participated in the training course of “Promotion of Arts and Culture through eDLTV
focusing on learning society, art and culture held in Rajabhat Sri Saket University in January 2016.
The study showed that The PBL learning model by using ICT for promoting arts and
culture consisted of six steps: 1) preparation, 2) selecting learning topics, 3) writing a proposal, 4)
project management, 5) project presentation, and 6) evaluation. 2)The researcher integrated the
results of academic services for teaching and learning arts and culture in 7-8th lesson plans of
“Seminar on Technology Management Course. And 3) the percentage of the trainees in preparing
lesson plans was 79.31% and 20.69% of the trainees did not prepare the lesson plans. 65.55% of
the trainees were able to follow the training activities without advice and 40.55% of the trainees
were able to follow the training activities with advice and 2.90% of the trainees were not able to
follow the training activities. Therefore, the trainees were able to check and search for eDLTV and
improve the lesson plans for the practical application of eDLTV. The trainees understood writing
essay, telling story by using DO Clip. Finally, the students who participated in the research
project, followed up and evaluated the research project in seven schools.
Key word: Problem-Based Learning, Use of ICT, Model for learning management

บทนา
ศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งที่คนไทย และทุกหนวยงานของชาติจะตองใหความสาคัญในการทานุบารุงอนุรักษ ฟ
นฟู สืบสาน สรางสรรคและพัฒนาใหเปนสมบัติของประเทศชาติ การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รู จักใน
ระดับสากล เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดความชื่นชมความดีงามของประเทศไทยให้เปนที่ประจักษ ทั้งนี้
ภารกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒธรรมถือเป็นหนึ่งภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษา [1] ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกหลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ
[2]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษา จึงต้องมีภารกิจในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา การพัฒนานวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การบูรณาการกระบวนการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมให้สอด
ประสานไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและกระบวนการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น
ทั้ งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ปกป้ อ ง และเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน และได้กาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมและ
สร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานให้กับนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป
สังคม และชุมชน การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนให้มีการอนุรักษ์รักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา การ
พัฒนาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาผสมผสานการ
ดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่าง ๆสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีเป็นสาขาหนึ่งในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึง
แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการบูรณาการพันธกิจต่างๆซึ่งในการ
ดาเนินการได้ถ่ายทอดแนวทางและกระบวนการดาเนินการให้อาจารย์ในสาขาโดยการบูรณาการภารกิจงานประจาสู่
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การเรียนการสอนและนาสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่สอนเพื่อให้นักศึกษาได้
ศึกษาเรียนรู้และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานการให้บริการในระหว่างเรียน
ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติการสอน รายวิชา7090103สัมมนาด้าน
การจัดการเทคโนโลยี-1(Seminar on Technology Management-1) โดยในภาคเรียนที่ 3/2558 ผู้วิจัยได้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาการจั ดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จานวน 17 คน
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะเป็นต้องมีความรู้
และทักษะในการเรียนรู้แบบ PBL การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้ากับภารกิจด้ านศิลปวัฒนธรรมและ
นาสู่การบรารวิชาการโดยผูว้ ิจัยได้ปรับปรุง รายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 ให้มีการปฏิบัติการงานภารกิจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทางานบริการวิชาการร่วมกัน รวมทั้งมีทักษะใน
การจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนโดยประยุกต์ใช้สื่อไอซีทีที่สอดคล้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1เพื่อพัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาด้าน
การจัดการเทคโนโลยี-1
1.2 เพื่อศึกษาผลการเผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของ
นักศึกษา
1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการทากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ
เรียนการสอนของนักศึกษา
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์ ได้ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้ไอซีทีเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผลการวิจัย พบว่ารูปแบบมี 6 ขั้นตอน โดยใช้กิจกรรมแบบ PBL Using ICT
แสดงดังรูปที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้ไอซีทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ศลิ ปะและวัฒนธรรม
จากรูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้ไอซีทีเพื่อเผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ขั้น ดังนี้
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ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม วิทยากรมอบหมายให้ครูจัดเตรียมแผนการสอนของตนเอง และศึกษา
ข้อมูล สื่อต่าง ๆ จากสื่อ eDLTV
ขั้นที่ 2 การคิดและเลือกหัวข้อ วิทยากรมอบหมายให้ครู ค้นหาสื่อการเรียนรู้ จาก สื่อ eDLTVของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และเลือก จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ หรือ หนึ่งแผนการ
เรียนรู้
ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครง วิทยากรมอบหมายให้ครูเขียนเค้าโครงของโครงงาน ตามใบงานที่กาหนดโดย
เป็นการสร้างโครงการเพื่อศึกษาสื่อ eDLTVของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อ
นาไปทดลองสอนในโรงเรียนของตนเอง
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน วิทยากรมอบหมายให้ครูปรับแผนการสอน และสาเนาสื่อ การเรียนรู้ จาก สื่อ
eDLTV และจัดเตรียมการสิ่ง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 5 การนาเสนอโครงงาน ครูนาสื่อและแผนการสอน ไปสอนที่โรงเรียนของตนเอง ตามแผนการสอน
ขั้นที่ 6 การประเมินผลโครงงาน วิทยากร ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต่อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PBL โดยใช้ไอซีทีเพื่อเผยแพร่ความรู้
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
วรปภา อารีราษฎร์ [3] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้จากการบูรณาการงานบริการวิชาการและ
งานวิจัยเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า1) ผลการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัย การใช้
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัยได้ประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์
ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นวิทยากรอบรมแท็บเล็ต อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ที่ประชุมเห็นชอบและสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณา
การ หรื อ รู ปแบบการบู รณาการ ประกอบด้ วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การศึก ษาอย่า งมีค วามหมาย การกาหนด
วัตถุประสงค์หลัก การออกแบบงานวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การบริการและติดตามผล และการสะท้อนผล
และสรุปผล และ 2) ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกระบวนการของผู้สอนที่ได้บูรณาการงานบริการ
วิชาการ งานวิจัย การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอนพบว่า 2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สามารถออกแบบการวิจัยและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 2.2) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะของนักศึกษาในการนาความรู้สู่ การ
ปฏิบัติ นักศึกษาทาวิจัยโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ สร้างสรรค์งานวิจัยได้และ 2.3) ผลการเรียนรู้ด้านเจตคติของ
นักศึกษา วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการนาความรู้สู่การปฏิบัติ ศึกษาจากนักศึกษาที่ทาวิจัย
โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือ จานวน 27 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในรูปแบบการบูรณาการของผู้สอน ในระดับมากที่สุด
ธรั ช อารีร าษฎร์ [4] ได้วิ จัย เรื่อ ง ผลการเรี ย นรู้ สู่ก ารวิ จัย เรื่อ ง การศึ กษาสภาพ และแนวทางการ
ดาเนินงานการบริหารจัดการเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า พบว่า 1) ความ
คิดเห็นของบุคลากรโดยเฉลี่ยอยู่ระดับมาก และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด
สายสมร เฉลยกิตติ จุฑารัตน์ บันดาลสิน กุสุมา กังหลี และพรนภา คาพราว [5] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษา
ผลของการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วทศท. 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์ต่อความมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบ
เจาะจงเป็นนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 จานวน 84 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความมีจิตอาสาของนักเรียนพยาบาล และแบบสอบถามความสุขในการเรียนรู้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความมีจิต
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อาสาและคะแนนเฉลี่ยของความสุขอยู่ในระดับมากผลจากการวิจัยรูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา วทศท. 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อความมีจิตอาสาของนักเรียนพยาบาล ในครั้งนี้
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ที่ควรนาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จานวน 17
คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา 7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1ในภาคเรียนที่ 3/2558
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ที่สมัครเข้า
รับการอบรม ในกิจกรรมเผยแพร่ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เนื้อหาผ่านสื่อ eDLTV ที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2559 จานวน 60 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 กิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาด้านการ
จัดการเทคโนโลยี-1ร่วมกับนักศึกษาพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และสื่ออีดีแอลทีวี
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูทีมีต่อการให้บริการสื่ออีดีแอลทีวี มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ
1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้พัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะ
และวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน กาหนดกรอบในการจัดกิจกรรมในรายวิชาที่ต้องการส่งเสริมผู้เรียนในการ
ให้บริการวิชาการ
3.2 ออกแบบกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาด้าน
การจัดการเทคโนโลยี-1ร่วมกับนักศึกษาพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการ
สอน ในรายวิชา สัมมนาด้านการจัด การเทคโนโลยี -1 พร้อมกับให้นักศึก ษาวางแผนการนากิจกรรมเผยแพร่ สู่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
3.4จัดกิจกรรมเผยแพร่กิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชา
สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1 ที่พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษา
3.5 ประเมิ นผล ผู้วิ จั ย สอบถามความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาที่ เ รี ยนรายวิ ชา สั ม มนาด้ า นการจัด การ
เทคโนโลยี-1
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน [6] ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับ
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49
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หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ดีที่สุด
ดี
ปานกลาง
น้อย
ที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาด้าน
การจัดการเทคโนโลยี-1
ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน โดยนารูปแบบของ
วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์ [7] มาประยุกต์ใช้ ในรายวิชา สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี -1 โดย
การปรับปรุงรายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 รายวิชา 7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี -1
กาหนดประเด็นหัวข้อสัมมนาใน/นอกสถานที่ เพื่อบริการวิชาการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่
ชุมชนในสัปดาห์ที่ 7-8 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดประเด็นหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่

จานวน
(ชม.)
8

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้
- บรรยาย

8

การบรรยายพิเศษ

8

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ

13-14

- สัมมนาใน/นอกสถานที่ เพื่อบริการวิชาการด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ชุมชน
- การคัดเลือกหัวข้อประเด็นการให้บริการสื่ออีดี
แอลทีวีกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม โรงเยนพระ
ปริ ยั ติ ธ รรม เพื่ อ วางแผนการจั ด กิ จ กรรมการ
ให้บริการวิชาการ
- ฟังบรรยายเรื่อง การอบรมและบริการวิชาการสู่
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การ
ติดตามประเมินผล แบบ PDCA
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงเรีย นพระปริยัติ
ธรรม จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 9 วัด
- ลงพื้นที่ปฏิบัติการให้บริการวิชาการ

15-16

- นาเสนอสรุปผลการดาเนินงาน

8

1-2

3-4
5-6
7-8

9-10
11-12

หัวข้อ/รายละเอียด
- ชี้แจงและแนะนารายวิชารายวิชา 7090103
สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1
- แนะนาการบูรณาการกิจกรรมการบริหาร
วิชาการและงานศิลปวัฒนธรรม
- ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้สื่ออีดี
แอลทีวีในการเรียนการสอน

8

8

- บรรยาย

8
8

- บรรยาย
- ฝึกปฏิบัติ
- นาเสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์

ผู้สอน
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
และคณะนักศึกษา

2. ผลการศึกษาผลการเผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของ
นักศึกษา
ผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษาอาสาสมัคร รับผิดชอบวางแผนการนา กิจกรรมลงสู่การให้บริการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมเรื่อง วันสาคัญทางศาสนา โดยมีหัวข้ออบรม 3 หัวข้อ คือ 1) สื่ออีดีแอลทีวีกับการเรียนการสอน 2)
การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้วันสาคัญทางศาสนาจากสื่ออีดี แอลทีวี
จานวนเวลาที่ใช้ในการอบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์
2560 จานวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน โดยนักศึกษา วางแผนดาเนินการจัดอบรมเผยแพร่รูปแบบกิจกรรมโดยใช้
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สื่ออีดีแอลทีวี ในเรื่อง วันสาคัญทางศาสนา เผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร มี
ผลการดาเนินงาน ตามภาพที่ 2และภาพที่ 3

ภาพที่ 2 การอบรมลงพื้นที่เผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน
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ภาพที่ 3 กิจกรรมสรุปผลการดาเนินงานการเผยแพร่ให้กับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
นักศึกษาได้สอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้ารับการ
อบรม ในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้เนื้อหาผ่านสื่อ eDLTV ที่เรื่อง วันสาคัญทางศาสนาวันที่
6-7 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 60 คน แสดงดังตารางที่ 1
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อกิจกรรม
1. สื่ออีดีแอลทีวีมีความสาคัญต่อกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
2.สื่อแอลทีวีมีประโยชน์ในการเรียนรู้ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
3. การอบรมทาให้ครูเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสื่ออีดีแอลทีวี
4. ครูสามารถใช้สื่ออีดีแอลทีวีด้วยตนเอง
5. ครูต้องการนาสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ในการเรียนการสอน
โดยรวม


4.47
4.73
4.67
4.35
4.33
4.51

SD.
0.70
0.55
0.57
0.84
0.90
0.74

คะดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็ดของครูที่เข้ารับการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (
 =4.51, SD.=0.74)เมื่ อพิ จ ารณารายด้ า นพบว่า ด้ า นที่ มี ค วามพึงพอใจมากที่สุ ด ตามล าดั บคื อสื่ อแอลทีวี มี
ประโยชน์ในการเรียนรู้ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (  =4.73,SD.= 0.55) และ การอบรมทาให้ครูเห็นคุณค่า
และประโยชน์ข องสื่อ อี ดีแ อลทีวี (  = 4.67,SD.= 0.57) และในระดั บมากตามล าดับ คือ สื่ อ อีดี แอลที วี มี
ความสาคัญต่อกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม(  = 4.47,SD.= 0.70) ครูสามารถใช้สื่ออีดีแอลทีวีด้วย
ตนเอง (  = 4.35,SD.= 0.84) และ ครูต้องการนาสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ในการเรียนการสอน (  = 4.33. SD.=
0.90)
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการทากิจกรรมการบูรณาการ
หลังจากนักศึกษาได้ทากิจกรรมการเผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จานวน 17
คน ที่ลงทะเบียนรายวิชา 7090103 สัมมนาด้านการจัดการเทคโนโลยี-1 ในภาคเรียนที่ 3/2558 แสดงดังตารางที่
2
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรียนการสอน
1. ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการให้บริการวิชาการ
2. ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
3. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมการเผยแพร่สื่อ อีดีแอลทีวี
4. กิจกรรมการเรียนรู้การสัมมนาส่งผลให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ
5. ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยรวม


4.76
4.59
4.47
4.53
4.65
4.60

SD.
0.44
0.51
0.80
0.62
0.49
0.58

คะดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  =4.60, SD.=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
ตามลาดับคือความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการให้บริการวิชาการ(  =
4.76,SD.= 0.44) ความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ(  =4.65,SD.= 0.49) ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการบูรณาการสู่
การเรียนการสอน (  = 4.59 ,SD.= 0.51) และ กิจกรรมการเรียนรู้การสัมมนาส่งผลให้นักศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมแบบบูรณาการ(  = 4.53 ,SD.=0.62) และความพึ ง พอใจในระดั บ มากคื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กระบวนการส่งเสริมการเผยแพร่สื่ออีดีแอลทีวี(  = 4.47 ,SD.=0.80)

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสูก่ ารเรียนการสอน ในรายวิชา สัมมนาด้านการ
จัดการเทคโนโลยี -1 ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน โดยนา
รูปแบบของ วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์ [7] มาประยุกต์ใช้ ในรายวิชา สัมมนาด้านการจัดการ
เทคโนโลยี-1 โดยการปรับปรุงรายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 รายวิชา 7090103 สัมมนาด้านการจัดการ
เทคโนโลยี-1 กาหนดประเด็นหัวข้อสัมมนาใน/นอกสถานที่ เพื่อบริการวิชาการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่ชุมชนในสัปดาห์ที่ 7-8 ผลการศึกษาผลการเผยแพร่งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของนักศึกษาผู้วิจัยได้มอบหมายให้นักศึกษาอาสาสมัคร รับผิดชอบวางแผนการนา
กิจกรรมลงสู่การให้บริการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเรื่อง วันสาคัญทางศาสนา โดยมีหัวข้ออบรม 3 หัวข้อ คือ 1) สื่อ
อีดีแอลทีวีกับการเรียนการสอน 2) การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน และ 3) กิจกรรมการเรียนรู้วัน
สาคัญทางศาสนาจากสื่ออีดีแอลทีวี จานวนเวลาที่ใช้ในการอบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง โดยนักศึกษาได้ลงพื้นที่
เพื่อจัดกิจกรรม วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 จานวนผู้เข้ารับการอบรม 60 คน โดยนักศึกษา วางแผนดาเนินการจัด
อบรมเผยแพร่ รูป แบบกิ จ กรรมโดยใช้สื่ อ อีดี แ อลที วี ในเรื่อ ง วั น ส าคั ญ ทางศาสนา เผยแพร่ ความรู้ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร และความคิดเห็ดของครูที่เข้ารับการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดตามลาดับคือสื่อแอลทีวีมีประโยชน์ใน
การเรียนรู้ทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมและ การอบรมทาให้ครูเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสื่ออีดีแอลทีวีและใน
ระดับมากตามลาดับคือ สื่ออีดีแอลทีวีมีความสาคัญต่อกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวั ฒนธรรมครูสามารถใช้สื่ออีดี
แอลทีวีด้วยตนเอง และ ครูต้องการนาสื่ออีดีแอลทีวีไปใช้ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับกรมวิชาการ [8]
นาเสนอรู ปแบบเทคโนโลยีที่ ใช้ เป็ นกรอบการพัฒ นาและออกแบบหลั กสู ตรกิจ กรรมการเรี ยนการสอนในวิชา
เทคโนโลยีศึก ษาในประเทศไทย อาศัยหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ความประสงค์ของมนุ ษย์ ระบบทาง
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เทคโนโลยี กระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากรเทคโนโลยี ความสาเร็จและผลลัพธ์ โดยการจัดการเรียนรู้เป็นการ
เรียนรู้แบบบูรณาการได้นาเอาหลักการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศึกษา และสังคมศาสตร์ ให้เกิดความรู้
คุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ [8]
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดตามลาดับคือความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการบูร
ณาการสู่การเรียนการสอน และ กิจกรรมการเรียนรู้การสัมมนาส่งผลให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณา
การ และความพึงพอใจในระดับ มากคือ ความรู้ความเข้า ใจในกระบวนการส่ งเสริ มการเผยแพร่สื่ออีดี แอลที วี
สอดคล้องกับ วรปภา อารีราษฎร์ [3] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้จากการบูรณาการงานบริการวิชาการ
และงานวิจัยเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา ผลการวิจัยประสบผลสาเร็จ โดยพบว่า ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกระบวนการของผู้สอนที่
ได้บูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจัย การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน พบว่า พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการของผู้สอน ในระดับมากที่สุด
โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และมากกว่านักศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ สายสมร เฉลยกิตติ จุฑารัตน์ บันดาลสิน กุสุมา กังหลี และพร
นภา คาพราว [5] ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
วทศท101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อความมีจิตอาสาและความสุขในการเรียนของนักเรียนพยาบาลชั้น
ปีที่ 1ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยความมีจิตอาสาและคะแนนเฉลี่ยของความสุขอยู่ในระดับ
มาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ควรปรับกระบวนการดาเนินการให้เข้ากับบริบทของนักศึกษาแต่ละ
ที่ เนื่องจากสาขาอาจไม่เหมือนกัน อีกทั้งเนื้อหาสาระในสื่ออีดีแอลทีวีมีหลายเรื่อง ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้บริการทั้งนี้อาจปรับเป็นสื่อไอซีทีหรือสื่อสื่อ ๆ ตามความเหมาะสม
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