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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริม
เครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนา
ความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธและเพื่อ
ประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ที่เกิดกับนักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการ
ประชาสัมพันธและที่เกิดกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

 

สรุปผลการวิจัย   
 

สรุปผลการวิจัย แบงเปน 3 สวน คือ  
1.  สรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
2.  สรุปผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
3.  ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จและบทเรยีนจากการดําเนินงาน 

 

สวนที่ 1 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ พัฒนามาจากการเรียนการสอนในชั้น
เรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบองครวม โดยนําองคความรูภายใน องคความรูภายนอกและ
แนวคิดในการแสดงบทบาท ตามปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและตามคําอธิบาย
รายวิชา มาวิเคราะห สรุปเปนขอสรุปเชิงทฤษฎี ดังนี้ คือ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ของแฮร
บารท ที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวมิใชพัฒนาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
แนวคิดจากทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของเพียรเจตตและวีก็อทสกี้ ที่เชื่อวาคนทุกคน
สามารถมีพัฒนาการจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสังคม การสรางบรรยากาศใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง แนวคิดจาก
ทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณของคอลบ ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ การเรียนรูเชิงรูปธรรม การสังเกต
และไตรตรอง การสรุปเปนหลักการเชิงนามธรรม และการทดลองปฏิบัติจริง  และการประเมินผล
การเรียนรู 3 ดาน ของบลูม คือ การประเมินความรู ความเขาใจ การประเมินความรูสึกนึกคิด และ
การประเมินความสามารถ  เพื่อใหไดรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีลักษณะเดน คือ   
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1.  เปนรูปแบบที่มีการบูรณาการในสภาพจริง      ในบริบทของทองถ่ิน    ชุมชนที่แวดลอม
ผูเรียน ทําใหผูเรียนเรียนรูไดงาย เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียน ที่เนนหนักในทางทฤษฎี
กับการเรียนรูนอกหองเรียนที่เนนหนักการปฏิบัติไดอยางกลมกลืน และกอใหเกิดประโยชนดวยกัน
ทั้งหลายฝาย คอื ทั้งผูเรียน ชุมชน และสถานศึกษา 

2.  เปนรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู     ผูเรียนไดรวมวางแผนในการจดัการ
เรียนรู ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง เกิดการคิด วิเคราะห สังเคราะห และแกปญหาดวย
ตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูเมื่อเผชิญในสถานการณจริงได 

3.  เปนรูปแบบของการบูรณาการอยางแทจริง        ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการและ
ตอเนื่องไป กลาวคือ เปนการบูรณาการองคความรูทั้งภายใน ภายนอกและมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู การบูรณาการวัตถุประสงค ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลายดานทั้ง
ดานการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ การคิดแกไขปญหาตางๆ การบูรณาการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย และเปนการรวมคิด รวมทําของบุคคลหลายฝาย ทั้งผูสอน ผูเรียน ชุมชน การ
ประเมินผลการเรียนรูทั้งดาน ความรู เจตคติ และความสามารถ โดยการประเมินจากชุมชนเองและ
ผูสอน และที่สําคัญเปนการบูรณาการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน โดยการทําหนาที่ให
สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ สอน วิจัย และบริการทางวิชาการแกชุมชน 

 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญ 

กลาวได ดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู ที่จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความสามารถอยางเปนรูปธรรม ควรจัดให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูจากสิ่งใกลตัว เรียนรูจากบริบทของผูเรียน เพื่อท่ีจะสามารถประยุกต
ส่ิงที่เรียนเขากับประสบการณที่พบเห็น กระบวนการเรียนรูเปนกิจกรรมการทํางาน เปนขั้นตอน 
เปนกระบวนการ ที่ตองสัมพันธกับเปาหมายที่วางไว การจัดกิจกรรมตองสอดคลองกับเปาหมาย ซ่ึง
เปาหมายจะเปนเข็มทิศที่ใชในการกําหนดกิจกรรม ที่จะตองเดินไปดวยกันอยางคูขนาน การจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการเตรียมการ วางแผนการทํางานกอน
ลวงหนาเปนเวลานาน เพื่อที่จะสามารถเขากับชุมชนเพราะการสรางความคุนเคยกับชุมชนตองใช
เวลา จะไดรับรูปญหาสถานการณที่แทจริง และสามารถเขาไปดําเนินการที่สอดคลองและตรงกับ
ความตองการอยางแทจริง และจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 

กระบวนการเรียนรูแบงเปน 2 สวน คือ 1.  การเตรียมการรวมกับภาคีและแหลงเรียนรูใน
ชุมชน โดยการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทําความเขาใจรวมกัน ในการใหนักศึกษาเขารวมกจิกรรม
การเรียนรู การนําผูเรียนลงปฏิบัติการภาคสนาม และเตรียมผูเรียน ดานความพรอม คาใชจาย 
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ยานพาหนะ วุฒิภาวะ และ 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 4 ขั้นตอน 
เนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยข้ันตอนที่  1  การเรียนรูเชิงนามธรรม (A) เปนการ
เรียนทฤษฎี หลักการ แนวคิด เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดเชงินามธรรม ขั้นตอนที่  2   การ
ปฏิบัติการภาคสนามรวมกับแหลงเรียนรูชุมชน (P) โดยการที่ผูเรียนปฏิบัติการในพื้นที่ที่เปนแหลง
เรียนรู (เครือขายวิสาหกิจชุมชน) ในสถานการณจริง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงาน
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน โดยการพบกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน เพื่อที่จะทําการ
วิเคราะหสถานการณปญหารวมกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุม  ขั้นตอนที่ 3 ทดลองปฏิบัติการ
แกปญหาแบบมีสวนรวม (L) โดยมีกิจกรรม การประสานระหวางแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 
และแกนนําองคกรฝายสนับสนุนเพื่อใหไดรับความชวยเหลือตรงตามความตองการ การวิเคราะห
ความตองการ/ ปญหารวมกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทํากิจกรรม/ ส่ิงที่สามารถ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได จากนั้นผูเรียนนําเสนองาน/ กิจกรรมตอเวทีการประชุมที่ผูเรียนและ
ผูสอนรวมกันจัดขึ้น และแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกนนําองคกรฝายสนับสนุนรวมกัน
ประเมินสิ่งที่ผูเรียนจัดทํา และประเมินความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมการเรียนรู กลุมอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชนนําผลงานไปใช  และขั้นตอนที่ 4  การประเมินและสะทอนผลการเรียนรู (E) จากการที่ผูเรียน
ปฏิบัติการในสถานการณจริงแลว ผูเรียนจะมาคิดวิเคราะหถึงสถานการณตางๆที่ตนเองไดไปพบ
เห็นและสามารถสะทอนผลการเรียนรูจากเหตุการณเหลานั้นได ทําใหเกิดเปนแนวคิดเชิงนามธรรม
เปนวงจรตอเนื่องกันเปนพลวัต ซ่ึงเรียกวา APLE Model 

จากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จะเห็นบทบาทหนาที่ของผูสอนในการจัดการเรียนรู และมีผูเรียน
เปนผูทํากิจกรรม ใหสอดคลองกับความตองการ/ ปญหาของแหลงเรียนรู เพื่อประเมินผลที่ได ดัง
ภาพ  5.1  
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ภาพ 5.1  บทบาทของผูสอน ผูเรียน ชุมชน และผลลัพธ 

1.  ศึกษาคําอธิบายรายวิชา/ วตัถุประสงคการเรียนรู   
2.  เตรียมความพรอม: ผูเรียน/  ชุมชน 
3.  วางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับผูเรียนและชุมชน  

                 ผูเรียน: เกิดการเรียนรูแบบองครวม; ความรู เจตคติ ความสามารถ 
                 กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน:  

                      -  เกิดการรับรูขอมูลขาวสาร เกิดสัมพันธภาพตอกัน 
                      -  เกิดความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมกับผูเรียน 
                      -  เกิดความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 
1.  การประสานกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน 
2.  การวิเคราะหสถานการณปญหารวมกับแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกจิชุมชน 
3.  การประสานความรวมมอืกับแกนนําองคกรฝายสนับสนุนการดําเนนิงานฯ 
4.  การจัดกจิกรรม/ งานที่สอดคลองกับความตองการของแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกจิ 
     ชุมชน 
5.  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม/ งาน แบบรวมมือกันระหวางผูเรียนกับแกนนํากลุมอาชีพ 
     วิสาหกิจชมุชน 
6.  การนําเสนอกิจกรรม/ งาน ตอผูเกี่ยวของในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกจิชุมชนใน 
      เวทีสาธารณชน 

ผูสอน 

ผูเรียน 

ผลลัพธ 

1. วางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับผูสอน ผูเรียน 
2.  ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูเรียน 
3.  ประเมินผลกิจกรรมการเรยีนรูรวมกบัผูสอน ผูเรียน 

ชุมชน 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น เปนรูปแบบที่พัฒนาจากการเรียนรูใน
ชั้นเรียนและมีการบูรณาการกับสภาพการณที่แวดลอมในสถานการณจริง เปนการบูรณาการความรู
ในชั้นเรียนกับความรูที่มีการลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางกลมกลืน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีความหมาย สามารถนําสิ่งที่ไดเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทําใหไดองคความรูที่
สามารถเขาไปจัดการเชื่อมโยงกับปญหาจริง ซ่ึงเปนการสะทอนปญหาจากเจาของปญหา แลวใช
ผูเรียนเปนตัวกลางในการประสานการทํางานอยางมีสวนรวม เปนรูปแบบของการไหลเวียนของ
ปญหา แลวปญหานี้ไปสอดคลองกับหนวยงานใดหรือผูสอนวิชาใดที่สามารถจัดการแกไขปญหานี้
ไดก็นําไปดําเนินการ นําไปเปนโจทยในการแกไข ชวยเหลือกัน   สอดคลองกับความเปน
นักวิชาการในชุมชน  

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น เปนการทํางานรวมกันกับบุคคลหลาย
ฝาย  เปนการบูรณาการ  การเรียนรูรวมกันตั้งแตเ ร่ิมตนกระบวนการเรียนรู จนถึงเสร็จสิ้น
กระบวนการเรียนรู กลาวคือ คือ ผูสอน ผูเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน วางแผนรวมกันในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยผูเรียนเขาไปมีสวนใน
การทํากิจกรรม การประสานดําเนินงานเพื่อวิเคราะหสถานการณปญหา การแกไขปญหารวมกัน 
การประเมินผลการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบบูรณาการที่มีความ
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน ทําใหเกิดเปนกลไกการพัฒนาเครือขายอยางยั่งยืน 

 

สวนที่ 2 สรุปผลการใชรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 

จากการปฏิบัติการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ สรุปได ดังนี้ 
 
1.  ผลท่ีเกิดกับผูเรียน จากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  มีดังนี้ 
   1.1  ผูเรียนมีความรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพูด เพิ่มขึ้นจากการประเมินความรูการ

สอบวัดกอนเรียนและหลังเรียน พบวาผูเรียนมีคะแนนสูงขึ้นตามลําดับ 
   1.2  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรายวิชาการพูด     เห็นความสําคัญของการพูด  มีความ

รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  จากการประเมินพบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน ตามลําดับ  

   1.3  ผูเรียนมีความสามารถในการพูด        จากการประเมินผลการพูด เปรียบเทียบคะแนน
กอนเรียนและหลังเรียน ในการฝกปฏิบัติการพูด ผลที่เกิดขึ้น คือ ผูเรียนมีคะแนนสูงขึ้น นั่นคือ 
ผูเรียนเกิดพัฒนาการของความสามารถในดานการพูด 
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   1.4  ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่มั่นใจ  ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มั่นใจ กลาพูด กลาคุย กลาสื่อสาร 
กลาสบตาเวลาพูด มีบุคลิกภาพที่มั่นใจมากขึ้น สามารถที่จะนําเสนอรายงานในที่สาธารณชนได
อยางมั่นใจ 

   1.5  ผูเรียนมีความสามารถในการจัดทํากิจกรรม/ งาน  (การประสานความรวมมือ การจัด
อบรมการพูดและเทคนิคการขาย  การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธและส่ือความรูเพื่อสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ิน) โดยการคิด สรางสรรคใหสอดคลองกับความตองการของแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน และเปนส่ิงที่สามารถนําไปใชไดจริง และเมื่อนําเสนอใหกับเจาของกลุมอาชีพ และองคกร
ฝายสนับสนุน เปนที่นาพอใจดวยกันทุกฝาย 

   1.6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น กลาตัดสินใจ จาก
การสัมภาษณ คณาจารยในโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรที่ไดสอนผูเรียนกลุมที่หลังจากเรียนรายวิชา
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ โดยการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  พบวาผูเรียนสวนใหญมีความ
กลาในการนําเสนองานไดดี กลาพูด กลาแสดงออก กลาที่จะสื่อสาร และมักจะทักทายเวลาพบกัน
เปนประจํา 

 
2.  ผลท่ีเกิดกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนจากการจัดกิจกรรมชวยเหลือกลุมอาชีพวิสาหกิจ

ชุมชน  
     2.1  กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ       เกิดการสรางเครือขายกัน   มี

การติดตอขอรับความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดการประสานงานกัน ทําใหกลุมอาชีพไดรับทราบ
ขาวสารตางๆจากหนวยงาน เชน สถาบันการศึกษาในการเขารวมประชุม การอบรม การตลาด ทํา
ใหไดรับขาวสารตางๆอยางตอเนื่อง 

    2.2  กลุมอาชีพเกิดความสามารถในการเรียนรูดานการสื่อสารรวมกับผูเรียน     จากการที่
ไดพบกลุมเปนระยะๆ ทําใหไดทราบพัฒนาการดานการพูดของกลุมอาชีพไดอยางชัดเจน  

    2.3  กลุมอาชีพรับทราบชองทางในการติดตอส่ือสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      การเขา
ประชุม ไดรับทราบขอมูลตาง เชน มีองคกรฝายสนับสนุน ทําใหกลุมไดรับทราบชองทางในการ
ติดตอกับหนวยงานที่สามารถใหความชวยเหลือได  

   2.4  กลุมอาชีพเกิดสัมพันธภาพ ไดรูจัก พูดคุย         ส่ือสารกับสมาชิกในเครือขายดวยกนั 
การเขามาพบกัน เชน ในการประชุม ทําใหสมาชิกในเครือขายไดพบกัน ทั้งกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
เองและระหวางองคกรฝายสนับสนุนเอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรภาค
ประชาชน กับองคกรฝายสนับสนุนดวย 
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 3.  ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการ  
 ผูที่มีสวนในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทั้งแกนนําองคกรภาครัฐบาล เอกชน ภาค
ประชาชน และผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรูทุกกิจกรรม โดยมีความคิดเห็น
วาการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ ทําใหทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดําเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ ทําใหการทํางานราบรื่น สะดวก รวดเร็ว ได
พบปะกับผูคนมากขึ้น ไดเขารวมในสังคมตางๆมากขึ้น และทําใหกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนมีความ
กลาคิด กลาพูด กลาเจรจา เพื่อติดตอกับหนวยงานฝายสนับสนุนไดอยางไมลังเล เพราะไดรับการ
อบรมการพูดมาแลว  และความคิดเห็นของผูเขาประชุมทุกคนเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การมีความเหมาะสม และสมควรจะจัดใหมีการเรียนการสอนแบบนี้ 
 

สวนที่ 3 ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จและบทเรียนจากการดําเนินงาน 
  

1.  ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเรจ็  มีดังนี้ 
      1.1  ความรวมมือของแกนนําองคกรกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน ในการใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการ ประวัติความเปนมาของกลุม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาทาง
ในการประสานความรวมมือ การใหความรวมมือทําใหผูวิจัย ผูเรียนมีกําลังใจในการทํางาน เพราะ
หากกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนไมใหความรวมมือ จะเปนอุปสรรคตั้งแตแรกเริ่มของการทํางาน เชน 
อาจทําใหผูเรียนทอแท หรือไมกลาที่จะไปติดตอขอขอมูล หรืออาจทําใหจัดการเรียนการสอนที่ไม
ตรงกับปญหาและความตองการของชุมชนเอง แตในทางตรงกันขาม ทางกลุมอาชีพวิสาหกิจชุชน
สวนใหญยินดีใหขอมูล รวมทั้งยังมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนรู การจัดอบรม การเขารวม
การประชุม การใหขอเสนอแนะในการเขาไปมีสวนรวมของผูเรียน ทําใหการจัดการเรียนการสอน
สําเร็จไดดวยดี  
       1.2  ความรวมมือของแกนนําองคกรฝายสนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน     ใน
การใหความชวยเหลือใหขอมูลขาวสาร การเขารวมประชุม การเขาไปพบกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ดวยกัน การวิเคราะหสถานการณปญหารวมกัน การประสานความชวยเหลือกับกลุมอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนความรวมมือที่สําคัญยิ่ง หากองคกรขาด
ความรวมมือ การดําเนินงานจะไมสามารถประสบความสําเร็จได 

      1.3  การสนับสนุนจากผูบริหาร ท้ังในระดับคณะที่เขาใจการทํางานที่ตองออกไปติดตอ
กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การอํานวยความสะดวกในการทําหนังสือเชิญประชุมไปยัง
หนวยงานตางๆ และแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน สวนผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ที่มี
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บทบาทในการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยโดยตรง มีสวนสําคัญยิ่งในการใหกําลังใจ ใหเวลาใน
การขอรับคําปรึกษา สนับสนุนการทํางานที่เชื่อมโยงและเสริมกับมาตรฐานตัวช้ีวัดในการแสดงถึง
ความสามารถในการบูรณาการ ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจในการทํางาน ทําใหงานไมชะงัก งานตอเนื่อง
ไปไดตลอด และทําใหมองเห็นทางเลือกในการพัฒนางานที่เขากับบริบทที่จะนํามาพัฒนาการ
ทํางาน นอกจากนั้นผูบริหารยังสนับสนุน ใหโอกาสในการเขาไปรวมงานเปนทีมจัดการงานวิจัย
ระดับคณะ ทําใหมองเห็นการทํางานที่เชื่อมโยงกับองคกรภายนอก ซ่ึงถาผูบริหารไมจัดกิจกรรมที่
เชื่อมกับภาคี ก็จะทําใหมองเห็นแนวทางยาก หรือตองใชเวลาในการหาชองทาง ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวนี้ ทําใหผูวิจัยมีโอกาสเรียนรูการทํางานวิจัยไดเร็วขึ้น เพราะถาไมมีระบบบริหารจัดการที่ดี
ทําใหยากในการเริ่มตน  

      1.4  ผูรวมงาน  ที่มีสวนสนับสนุนชวยเหลือในการทํางาน   การเอื้อในเรื่องเวลา   ทําให
สามารถจัดการงานสอนและงานวิจัยไปไดพรอมกัน  

      1.5  ความรวมมือของผูเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกัน  ความพรอมใจกัน
ในการเขาไปประสานชวยเหลือกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน การติดตามงานที่ไดรับมอบหมาย  การ
ประสานการทํางานรวมกันเปนทีม 

      1.6  ความมุงมั่นของผูวิจัย    ในการใชความพยายามที่จะฝาฟนแกปญหาตางๆ    การไม
ยอทอกับอุปสรรคนานัปการ ความตั้งใจจริงที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ถึงแมจะไดมา
ดวยความยากลําบาก แตหากมีความมานะ อดทน จะสามารถผานสิ่งเหลานั้นไปได เชน การพบกับ
ผูที่มีประสบการณในการทํางานที่สามารถมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางทะลุปุโปรง ในทางตรงกันขาม 
หากมีประสบการณนอย ทําใหตองใชเวลานานในการมองสิ่งตางๆ เชน การรับฟงคําชี้แนะจากผูมี
ประสบการณซ่ึงในบางครั้งตองใชเวลาในการปรับแกหลายตอหลายครั้ง แตถาเราไมยอทอตอการ
ปรับเปลี่ยนแกไขงาน และตั้งใจที่จะทําก็จะรูสึกวาสิ่งที่แกไขนั้นคุมกับเวลาที่ผานไป 

      1.7 ที่ปรึกษาที่มีประสบการณสูง  ในการอุทิศเวลาสําหรับการรวมคิด รวมแกไขปญหา 
ผลักดัน และเอื้อประโยชนในหลายๆดาน ทําใหผูวิจัยมีแนวทางสําหรับการทํางาน ทุกครั้งที่ติดตอ
กับอาจารยที่ปรึกษา ทานไมเคยปฏิเสธ ทั้งๆที่มีงานหลายอยางที่ตองทําแตทานกลาววา “ไมเปนไร 
เดี๋ยวครูไปจัดการเลื่อนสิ่งเหลานั้นไปกอนได”  “ไดสิ เอางานมาใหดูไดเลย” และจะใหคําแนะนํา
และกําลังใจวา “อยาทอนะ”  ซ่ึงการใหเวลาสําหรับนักศึกษาที่ทานตองดูแลนั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก
สําหรับการทําวิทยานิพนธ  การสําเร็จหรือไมสําเร็จนั้น ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง คือ ที่ปรึกษา 
ดังนั้น การเลือกอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนอยางยิ่ง 
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 2.  บทเรียนจากการดําเนินงาน มีดังนี ้
      2.1  บทเรียนจากการดําเนินงานวิจัย           การวิจัยนี้ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันจากผูที่

เกี่ยวของหลายฝาย คือ ฝายกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน เกิดการเรียนรูเร่ืองการสรางเครือขาย เร่ืองการ
ส่ือสาร ทําใหเกิดพัฒนาการของการพูด เกิดการเรียนรูเรื่องการเขาสังคม เชน การเขารวมประชุม 
ทําใหมีการปรับตัวมากขึ้น ฝายองคกรฝายสนับสนุน ทําใหเกิดการรับรูความเคลื่อนไหวของกลุม
อาชีพวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัยทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน เกิด
เครือขายการทํางานกัน ที่สําคัญมหาวิทยาลัยไดแสดงบทบาทของความเปนมหาวิทยาลัยของ
ทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม ไมไดอยูบนหอคอยงาชาง แตสามารถทํางานรวมกับ
ชุมชนได ทําดวยความจริงใจ ทําโดยไมหวังผลตอบแทน ทําเพื่อชวยเหลือหรือรวมมือกัน ซ่ึงสิ่งที่
ไดรับมีคาย่ิงกวาผลกําไร การทํางานกับชุมชน ถาทําดวยใจ จะไดใจตอบแทน เพราะการเขาถึง
ชุมชนไมใชเร่ืองงาย แตหากเขาถึงแลว ส่ิงที่ตามมา มีคายิ่งนัก หากมหาวิทยาลัยเห็นชุมชนเปนสวน
หนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะเปนทั้งหมดของชุมชน  

ผูเรียนเกิดการเรียนรูการทํางานรวมกันกับบุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งในดานระดับ
การศึกษา ทั้งในดานวัยวุฒิ ทําใหมีการพัฒนาความรู ความคิด ความรูสึก และความสามารถในการ
แกปญหาเฉพาะหนา ทําใหเกิดแนวคิดที่หลากหลาย มีมุมมองที่แตกตาง สามารถคิดและตัดสินใจ
นอกกรอบได การทํางานที่ไดเผชิญกับปญหา สถานการณตางๆ จะทําใหไดประสบการณ สามารถ
นําไปเปนแนวทางในการประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

ผูวิจัยเองที่ไดรับบทเรียนจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
ไดแนวทางการทํางานกับบุคลหลายฝาย ไดเรียนรูถึงปจจัยของความสําเร็จ สามารถมองเห็น
แนวทางในการทํางาน มองเห็นถึงการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางาน การเรียนการสอนใน
ปจจุบันแตกตางจากการเรียนการสอนที่ผานมา ที่ผูสอนเปนผูจัดการแบบเบ็ดเสร็จในตัว เนนผูสอน
เปนสําคัญ ตรงกันขามกับปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีการทํางานรวมกับผูเรียน รวมกัน
ทํางาน องคกรไมสามารถยืนไดแบบองคกรเดี่ยวที่ไมตองพึ่งพาองคกรอื่น หรือการทํางานที่ทําคน
เดียวแลวจะสามารถสําเร็จลุลวงโดยไมเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ซ่ึงแนวคิด หรือการปฏิบัติแบบเดิม
นั้นเปลี่ยนไป การทํางานตองมีการเชื่อมโยง มีการประสานติดตอส่ือสารกัน ทุกอยางเกี่ยวของกัน 
เพียงแตวาจะเกี่ยวของกันในระบบยอย หรือระบบใหญ มากนอยเพียงใดเทานั้น ดังนั้น จึงทําใหการ
มองทุกอยางเปนองครวม เชนเดียวกับการทํางานในฐานะผูสอน ซ่ึงควบคูกับการทําวิจัย และการ
ใหบริการชุมชน ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญยิ่งที่ควรตระหนักถึง โดยเฉพาะชุมชน ที่เปนแหลงเรียนรูที่
สําคัญ ที่เราไมควรมองขาม แตเปนสวนที่ตองสัมพันธกัน มหาวิทยาลัยอยูได ชุมชนอยูไดอยางเปน
หนึ่งเดียว  เพื่อใหเกิดการพฒันาอยางยั่งยืน  
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      2.2  บทเรียนจากการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธในงาน
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีการบูรณาการ 5 ประการ คือ 1. 
บูรณาการองคความรู  2. บูรณาการวัตถุประสงค  3. บูรณาการผลลัพธการนําไปใช  4. บูรณาการ
บทบาทอาจารย  และ 5. บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 

              2.2.1  บูรณาการองคความรู  คือ การบูรณาการองคความรูภายในและภายนอกเปน
การเชื่อมโยงศาสตรตางๆเขาดวยกันอยางมีความหมาย และเกิดความสมดุล เกิดเปนองคความรูใหม
ที่สามารถนําไปเปนแนวทางการจัดการเรียนรู ซ่ึงองคความรูภายใน คือ แนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ 
แนวคิดของผูที่เกี่ยวของในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน ดวยการวิเคราะหสภาพปญหา 
ระดมความคิดเชิงวิชาการ ทําใหไดขอมูลตามสภาพจริงสอดคลองกับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
ผนวกกับองคความรูภายนอก ซ่ึงเปนองคความรูในเชิงนามธรรม เปนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

การเชื่อมโยงองคความรูภายในและภายนอก เปนการนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริงมา
ผนวกกับความรูที่ผานการพิสูจนแลว ความรูที่ตกผลึกแลว ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงองคความรูทั้ง 2 
ภาคสวนอยางกลมกลืน ทําใหไดองคความรูใหมที่มีทั้งความรูเชงิทฤษฎีและความรูในเชิงปฏิบัติ  

              2.2.2  บูรณาการวัตถุประสงค    การจัดการเรียนรู   ไมวาจะรายวิชาใดก็ตาม   ส่ิงที่
มุงหวังคือ ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอการเรียนและที่สําคัญคือ มีความสามารถใน
การทํางานตางๆตามรายวิชานั้นๆได โดยการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายและวัดผลตาม
สภาพจริง โดยการประเมินจากการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การถามตอบในชั้นเรียน การพบปะ
พูดคุยกับผูเรียน การพูดคุยกับผูอ่ืน การอภิปรายในชั้นเรียน การประเมินจากการปฏิบัติ โดยการ
ประเมินจากสภาพจริง การประเมินความพึงพอใจ การตรวจรายการ การตรวจรายงานและงานที่
มอบหมายใหทํา และประเมินจากแบบทดสอบ ดวยขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย เปนตน 

              2.2.3  บูรณาการผลลัพธ การนําไปใช   ผลจากการจดัการเรียนรูแบบบูรณาการ ได
ผลลัพธและเกิดประโยชนอยางหลากหลาย ซ่ึงเปนผลลัพธที่ไมแตเพียงเฉพาะผูเรียนเทานั้น ที่
เปนไปตามเปาประสงคที่ตองการตามวัตถุประสงครายวิชา นอกจากนั้น คือ แหลงเรียนรู ไดรับ
ประโยชนที่เปนผลลัพธเกินความคาดหมาย เชน ในการประเมินผลการเรียนรูรวมกัน ส่ิงที่ผูเรียน
ไดรับ คือ การเขาไปเรียนรู การทํางานของชุมชน ไดทราบเห็นวิถีชีวิตของชุมชน ไดเขาใจ ไดรับรู
กระบวนการทํางานขององคกรที่แวดลอมผูเรียน และที่สําคัญเปนการฝกทักษะ ความสามารถใน
การสื่อสาร การพูด การสนทนา การกลาแสดงออก การพัฒนาบุคลิกภาพ สวนชุมชน ไดเขาใจ
บทบาท หนาที่ของผูเรียน เห็นการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม เห็นความมีสวนรวมรวมของ
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ผูเรียน เกิดความเขาใจ ในสถาบันการศึกษา ไดเรียนรูระหวางชุมชนดวยกันเอง และเรียนรูการ
ทํางานของมหาวิทยาลัย ไดเขาใจมหาวิทยาลัย รับรูบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอทองถ่ิน เกิดการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การทํางาน เกิดความรู ความเขาใจในการทํางานของชุมชนดวยกัน ซ่ึงเปน
ผลลัพธที่เปนการเชื่อมโยงกันอยางมีความหมายอยางแทจริง 

              2.2.4  บูรณาการบทบาทอาจารย       บทบาทของผูสอนในระดับอุดมศึกษา       ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน มีบทบาทหลัก คือ การสอน การทําวิจัย และการ
บริการวิชาการแกชุมชน ซ่ึงบทบาททั้ง 3 ดาน นั้น มีความเกี่ยวของและผูกโยงกันอยูภายในตัวเอง
อยูแลว ในการสอนที่เปนงานหลัก การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดาน ความรู เจตคติ และความสามารถ โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอน การ
คนพบปญหาและการแกไขปญหาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและตองกระทําตลอดเวลา เชน การวิจัยในชั้น
เรียน เปนการวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนสิ่งที่
ตองควบคูกันไปตลอด และนอกจากนั้นในฐานะของผูสอนที่อยูในบริบทของการเรียนรูที่มีความ
ผูกพัน ใกลชิดกับทองถ่ิน ชุมชน ตางเปนสวนหนึ่งของความเปนหนวยเดียวกัน ซ่ึงหากมองในเชิง
ระบบ ทั้งสวนของชุมชนหรือในสวนของมหาวิทยาลัยเองที่ตางเปนสวนหนึ่งของระบบ ดังนั้น จึง
ไมสามารถที่จะแยกจากกันได นอกจากวาจะมองในระบบที่ตางกัน ดังนั้น การทําหนาที่ทั้ง 3 สวน 
คือ สอน วิจัย และบริการวิชาการแกชุมชน จึงเปนหัวใจของการทํางานในฐานะผูสอนใน
มหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน 

               2.2.5  บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน   มหาวิทยาลัยราชภัฏ   มหาวิทยาลัย
เพื่อทองถ่ิน การเปนสวนหนึ่งของทองถ่ิน ที่พรอมจะเขาไปเรียนรูรวมกันและชวยเหลือกัน เพื่อให
เกิดการพัฒนาอยางเปนเอกัต การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีเอกลักษณเฉพาะตัว คือ 
การเปนมหาวิทยาลัยรากหญา เปนมหาวิทยาลัยที่รวมเคียงบาเคียงไหลกับชุมชน ทองถ่ิน ซ่ึงทองถ่ิน 
อยูได ก็หมายถึงมหาวิทยาลัยอยูได ดังนั้น การจัดการศึกษา จึงเปนการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
เกิดการเรียนรูรวมกัน  เกิดการบูรณาการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  

การบูรณาการความรู หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สอดคลองเชื่อมโยง สัมพันธกัน บูรณาการ
ทั้งองคความรูภายใน องคความรูภายนอก เพื่อนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
เพื่อใหผลของการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เกิดผลลัพธ และสามารถนําไปใช
ใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยท่ีเปนการเชื่อมโยงบทบาทของผูสอนที่สอดคลองกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย ในการสอน วิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน 
หรือชุมชนที่เปนบริบท 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
  

1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น   เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
มีสวนรวม โดยความรวมมือขององคกรทั้งภาครัฐบาล เอกชนและภาคประชาชน  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในสวนของผูสอนและผูเรียน ที่มีสวนรวมทําใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีเชิงประสบการณของคอลบ (David A. Kolb) 
ที่ไดสรุปกระบวนการเรียนรู เปนวงจรการเรียนรู ประกอบดวย 4  ขั้นตอน คือ การเรียนรูดวย
ประสบการณตรง การเรียนรูจากการสังเกตและสะทอนผลการเรียนรู การสรางความคิดเชิง
นามธรรม และการเรียนรูโดยการทดลองในสถานการณจริง แตจากวงจรการเรียนรู 4  ขั้นตอนนั้น 
ผูวิจัยไดประยุกตใหเขากับสภาพการณจริงของผูเรียน โดยเริ่มตน จากการเรียนรู หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ซ่ึงเปนการเรียนรูเชิงนามธรรม เพื่อใหผูเรียนสามารถสรางความคิดขึ้นในใจได คลายกับเปน
การจินตนาการกอน เพื่อใหเกิดเปนความคิดรวบยอด โดยการใหผูเรียนเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด 
เพื่อใหผูเรียนมีแนวคิด สําหรับการนําไปประยุกตใช ซ่ึงองคประกอบนี้ตามวงจรการเรียนรูของ 
David A. Kolb นั้น เปนขั้นตอนที่ 3  เหตุผลที่ผูวิจัยนําขั้นตอนที่ 3 ตามวงจรการเรียนรูของ David 
A. Kolb มาเปนขั้นตอนที่ 1  เพราะวา จากประสบการณการสอน พบวา การใหผูเรียนปฏิบัติการ 
โดยการปฏิบัติจริงโดยที่ไมมีความรูนั้นไมไดผล เพราะผูเรียนไมทราบวิธีการ หรือ แนวทางใน
การศึกษาหาความรู และจะเสียเวลา ไมเกิดประโยชนตอผูเรียน จึงตองใหผูเรียน เรียนในชั้นเรียน
กอน เพื่อจะไดมีแนวคิด วิธีการหลักการ ทฤษฎีในการแสวงหาขอมูล  ดังนั้น ผูวิจัย จึงไดจัดใหมี
การเรียนในชั้นเรียนกอน ซ่ึงเปนการเรียนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพูด เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูเรียนนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง เพราะหลังจากผูเรียนไดเรียนทฤษฎีแลวผูสอนเหน็วา
ควรจะใหผูเรียนไดนําทฤษฎีไปใชใหเกิดประโยชน และผูเรียนจะไดทราบวาทฤษฎีที่เรียนนั้น
สอดคลองกับการปฏิบัติหรือไม อยางไร จึงไดใหผูเรียนปฏิบัติการภาคสนาม ซ่ึงเปนสถานการณ
จริง  ผูเรียนจะไดใชความรูควบคูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ 2 ที่ผูวิจัยดําเนินการตอจากการเรียน
ทฤษฎีในชั้นเรียน ซ่ึงหลังจากที่ผูเรียนไดทดลองใชทฤษฎีการพูดที่เรียนไป นํามาปฏิบัติ  เปนการ
เรียนรูในสิ่งใหมๆ ที่ผูเรียนยังไมเคยไดรับมากอน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยประสบการณตรง ซ่ึง
เปนขั้นตอนที่ 3 เพราะการบรรยายในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว ผูเรียนอาจนึกภาพไมเห็น เชน เรียน
เร่ือง การสนทนาที่ดีไมควรขัดจงัหวะผูพูด แตผูเรียนไมไดเรียนรูดวยประสบการณของตนเอง  

 ดังนั้น การที่จะทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและนึกไดวาลักษณะนั้นๆเปน
อยางไร ควรใหผูเรียนไดคนพบเอง และในขั้นตอนสุดทาย คือ ผูเรียนไดสังเกตการเรียนรูจากการ
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ปฏิบัติทั้งดวยตนเองและการเรียนรูจากประสบการณจะเปนการสะทอนผลการเรียนรู ทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูทั้งโดยตรงและโดยออม เปนการเรียนรูรวมกันของทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของใน
การดําเนินงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนดวย  ทั้งผูสอน แกนนําองคกรภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชน ที่มีการปฏิสัมพันธตอกัน มีการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันทํา
ใหเกิดเปนเครือขายของการทํางานรวมกันตอไป ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันของผูเรียนดวยกันเอง 
และระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือในการประชุม การอบรม โดยใหผูเรียนไดเรียนรูลักษณะของการ
พูดที่แกนนํากลุมอาชีพแตละคนพูด แลวมีการประเมินผลโดยผูชํานาญการดานการพูด ซ่ึงเปนการ
เรียนรูโดยการสังเกตในสิ่งที่ผูอ่ืนกระทํา สะทอนใหเห็นเปนตัวอยางได ซ่ึงขั้นตอนแตละขั้นตามที่
ผูวิจัยไดดําเนินการไปนั้น ไมไดเร่ิมตนจากขั้นตอนที่ 1  ตามวงจรการเรียนรูของคอลบ (David A. 
Kolb)  แตการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นสามารถเริ่มตนจากขั้นตอนใดก็ได ซ่ึงสอดคลองกับคอลบที่ได
เสนอแนะไว และการเรียนรูแตละขั้นนั้นอาจเกิดการเรียนรูควบคูกันไปก็ได และชวงเวลาของการ
เกิดการเรียนรู อาจเปนขอมูลแบบเรียงอันดับ กลาวคือ ชวงเวลาที่เกิดขึ้นไมมีชวงหางที่เทากัน มี
เพียงปริมาณของความมากนอยเทานั้น 

นอกจากนั้นการเรียนรูอาจกาวกระโดดก็ได โดยไมเรียงลําดับตามการเรียนรู เชิง
ประสบการณของคอลบ เชน เมื่อมีการเรียนรูเชิงรูปธรรมแลวอาจเกิดการปฏิบัติแลวจึงทําใหเกิด
ความคิดเชิงนามธรรมก็ได ดังนั้น การเรียนรูสามารถเริ่มที่ขั้นตอนใดก็ได และเมื่อเกิดการเรียนรูใน
ขั้นตอนนั้นๆแลว  อาจเกิดการเรียนรูขั้นตอไปในลักษณะที่แตกตางกัน  ตามลักษณะของ
สภาพแวดลอม บริบทที่แตกตางกันของผูเรียน ดังนั้น ตามทฤษฎีการเรียนรูเชิงประสบการณของ
คอลบนั้น ไมไดมีการประยุกตใชในทุกๆสถานการณ แตในความเปนจริงการเรียนรูสามารถเกิดได
ในทุกสถานการณ   

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  มีกิจกรรมที่เหมาะสม    ทําใหเกิดประสิทธิผล คือ 
สงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กลาพูด สามารถพูดไดในที่สาธารณชนในการ
นําเสนองานตางๆไดอยางดีมาก  เพราะกิจกรรมที่จัดขึ้นมาสงเสริมบทบาทผูเรียนมากที่สุด   ในการ
เรียนรูและฝกปฏิบัติ ใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดในการสืบคน ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
คิด วิเคราะห แกไขสถานการณปญหารวมกัน ไดมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ในการทําหนาที่ผู
ประสานทั้งแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและแกนนําองคกรฝายสนับสนุน  การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ  การจัดกิจกรรมอบรมการพูด ทําใหผูเรียนไดมีการตื่นตัวในการเรียนรู การสรุป
ขอมูลจากการปฏิบัติการภาคสนามเปนการตรวจสอบการทํางาน มีการนําความรูที่เรียนในชั้นเรียน
ไปประยุกตใช ซ่ึงรูปแบบที่จัดขึ้นนี้ นอกจากจะเนนการปฏิบัติการภาคสนามแลว ยังเปนการเรียน
การสอนที่มีทั้งสวนที่เปนทฤษฎีเพื่อเปนการวางพื้นฐานในเรื่องหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สําหรับ
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เปนรากฐานของการนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง เพราะนักพูด หรือผูที่มีความชํานาญใน
การพูดที่ดี ควรจะไดรูหลักเกณฑ หรือขอปฏิบัติ หรือทฤษฎีในการพูด จะไดพูดไดและพูดเปน 
สวนการเรียนภาคปฏิบัติเปนการฝกความสามารถทางดานการพูด บุคลิกภาพ ทาทางในการพูด ซ่ึง
ในการฝกปฏิบัตินั้น ผูสอนไดมีการประเมินผลการพูด ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะสามารถนําผล
ที่ไดจากการประเมินมาปรับแกไขบุคลิกภาพทาทางในการพูดใหดีขึ้นได ทําใหเกิดการเรียนรูควบคู
การปฏิบัติ ตามทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ที่เนนการสรางความรู การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ความรู ประสบการณระหวางผูเรียนและบุคคลอื่น จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น  

3.  การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูณาการ    เปนการปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ในสวนของภาคทฤษฎี เนื้อหา  12  บท  มีเวลา 5 สัปดาห ซ่ึงทําใหการเรียนการสอน
ตองใชเวลาที่มีอยางจํากัด ใหคุมคามากที่สุด สวนในภาคปฏิบัตินั้นชวงเวลาที่กําหนดนั้นผูเรียนตอง
ใชอยางคุมคาเชนเดียวกัน เพราะรูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นมีกิจกรรมที่ผูเรียนตองทํากิจกรรมที่
สอดคลองกับความตองการ/ ปญหาของกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน คือ การทําหนาที่ประสานการ
ทํางานของกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน การจัดอบรมการพูดและเทคนิคการขาย การสรางสื่อ
ประชาสัมพันธและสื่อความรูเพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงใชเวลาอยางตอเนื่องและนาน
พอสมควร ดังนั้น หากจัดใหมีเวลาการปฏิบัติการนอยกวานี้ เวลาอาจไมพอสําหรับการจัดทําสื่อ
และการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเตรียมการจัดกิจกรรมการอบรมการพูดและเทคนิค
การขาย เพราะการเรียนการสอนที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่เปนส่ิงที่ตองใชเวลา ตองมีการวางแผน 
เพราะการเรียนรูดวยประสบการณตรง อาจพบปญหา หรืออุปสรรคที่ตองแกไขตลอดเวลา ดังนั้น 
จึงตองใชเวลา และมีการเตรียมการ เพื่อลดหรือกําจัดความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดเสมอ 

การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน เปนอีกบรรยากาศหนึ่งที่กระตุนใหผูเรียนสวนใหญเกิด
ความกระตือรือรนในการเรียนรูเพิ่มขึ้น เพราะเปนสิ่งใหม ที่ผูเรียนจะตองเผชิญ ดังนั้น หากผูเรียน
ไมสามารถปรับตัวไดกับการเรียนในลักษณะแบบนี้ อาจมีปญหาเกิดขึ้นได ดังนั้น การเรียนการ
สอนในลักษณะดังกลาวนี้สามารถที่จะแยกผูเรียนได โดยใชเกณฑของความอดทนและสูงาน แต
หากผูเรียนสามารถผานการเรียนรูลักษณะนี้ได จะทําใหการเรียนรูในรายวิชาอื่นที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับการเรียนการสอนแบบนี้ไดอยางไมลําบาก 

การเรียนรูแบบบูรณาการในรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธนี้ เปนการนํารอง
รายวิชาดังกลาวมาจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบนี้ สามารถจัดไดในรายวิชา
อ่ืนๆ ไมเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร (การพูด) เทานั้น แตในรายวิชานี้ การใชความสามารถ
ดานการสื่อสาร สามารถประเมินผลไดชัดเจน เพราะศาสตรแหงการสื่อสาร เปนศาสตรที่เปนสห
วิทยาการ สามารถบูรณาการไดในทุกสาขาวิชา 
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทําใหเกิดการประสานงาน ความรวมมือ และเปนการ
พัฒนาผูเรียน ซ่ึงไมเพียงแตเกิดการพัฒนาการดานการพูดเทานั้น แตยังทําใหเกิดทักษะหลายๆดาน 
เชน การกลาแสดงออก การคิดริเร่ิมสรางสรรค การกลาตัดสินใจ เปนตน เพราะการเรียนการพูด
ผูเรียนควรไดปฏิบัติจริง ไมวาการศึกษาระดับใดผูเรียนควรไดศึกษาสภาพการณที่เปนจริง เพราะ
หากทราบสภาพพื้นฐานที่เปนปญหาจะไดนํามาหาทางแกไข ซ่ึงสอดคลองกับ งานวิจัย เรื่อง การ
เรียนรูปญหาพื้นฐานในการพูดในที่สาธารณชนในชั้นเรียน  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (Ph. D.) 
ของมหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของรัฐดาโกตา (North Dakota State University) ในป 2004  

การศึกษาในระดับสูงตองผลิตนักเรียนที่มีความพรอมเพื่อเตรียมการสําหรับการมีชีวิตที่
มากกวาการมีชีวิตในชั้นเรียน ความตองการสําหรับผูสอนในการที่จะปรับปรุงวิธีการสอน วิธีการ
สอนใหม เชน การเรียนรูปญหาพื้นฐาน การปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญเนนที่
การสื่อสาร การวิจัยนี้ มุงศึกษาการเรียนรูปญหาพื้นฐานในการพูดในที่สาธารณชนในชั้นเรียน ผลที่
ได คือ การเรียนรูปญหาพื้นฐาน คือ ประสิทธิภาพของวิธีการสอนในหลักสูตรหลักการพูดในที่
สาธารณชน นักเรียนที่เรียนรูการแกปญหาพื้นฐานในชั้นเรียนนี้ทําขอสอบไดดีกวา พูดไดดีกวา 
สามารถจัดการกับสิ่งตางๆได ไมตื่นเตนเวลาพูด เหมือนกับการสอนแบบเดิม นอกจากนั้นยัง
สามารถเผชิญกับสิ่งตางๆที่ทาทาย และจากรายงานผลของนักเรียน คือ พึงพอใจในบรรยากาศและ
สภาพการเรียนการสอนนี้ การจัดการเรียนการสอน โดยศึกษาสภาพการเดิม แลวนํามาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนแบบใหม แลวผลที่ไดรับ คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีกวาเดิม เชน ไม
ตื่นเตนเวลาพูด หรือ สามารถแกปญหาในสถานการณตางๆ ที่พบได 

4.  การประเมินผล ผลลัพธจากการเรียนรู ประเมิน 3 ดาน  คือ  ดานความรู ดานเจตคติ และ
ดานความสามารถ ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดของบลูม ที่อธิบายวา เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง 3 ดาน  ซ่ึงเปนผลของการเรียนรูที่มีความสัมพันธกัน และตามแนวคิดของ จาคอบ
เซน (Jacobsen) ที่กลาววา พฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดานไมสามารถแยกบางอยางออกมาได 
พฤติกรรมการเรียนรูทั้ง 3 ดานมีความเหลื่อมลํ้ากัน ซ่ึงผูวิจัย เห็นดวย จากผลการวิจัยในเรื่องนี้ 
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้ง 3 ดาน เชน การวัดความรู เจตคติ และความสามารถดานการพูด กอนเรียน 
หลังเรียน  และมคีวามสัมพันธกัน เชน ผูเรียนที่มีเจตคติที่ดีตอการเรียน จะทําคะแนนสอบไดดี และ
สามารถพูดไดดี ในขณะที่ผูเรียนที่มีเจตคติไมดี จะทําคะแนนสอบไดนอยและความสามารถในการ
พูดไมดี  
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 5.  การประเมินผลการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     จากการปฏิบัติใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ผลที่เกิดขึ้น มีดังนี้ 

      5.1  ผลที่เกิดกับผูเรียน   ผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งดานความรู ความเขาใจในหลักการพูด 
การมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ และความสามารถดานการพูด 
จากการเปรียบเทียบคาคะแนนของการสอบวัด การสังเกตพฤติกรรม และผลการฝกปฏิบัติการพูด
กอนและหลัง พบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานการพูดดีขึ้น  มีบุคลิกภาพที่มั่นใจ ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ด ี
มั่นใจ กลาพูด กลาคุย กลาสื่อสาร กลาสบตาเวลาพูด มีบุคลิกภาพที่มั่นใจมากขึ้น สามารถที่จะ
นําเสนอรายงานในที่สาธารณชนไดอยางมั่นใจ  มีความสามารถในการประสานการทํางานระหวาง
องคกร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและส่ือความรูเพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเรียนสามารถ
จัดทําส่ือโดยการคิด สรางสรรคส่ือใหสอดคลองกับความตองการของกลุมอาชีพ และเปนสื่อที่
สามารถนําไปใชไดจริง และเม่ือนําเสนอใหกับเจาของกลุมอาชีพ และ องคกรฝายสนับสนุน เปนที่
นาพอใจดวยกันทุกฝาย ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น กลา
ตัดสินใจ  ซ่ึงทักษะการสื่อสารเปนพฤติกรรมอีกดานหนึ่งที่แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียนอยาง
ชัดเจน ผูเรียนสามารถใชการสื่อสารไดทั้งคําพูดและทาทางไดอยางเหมาะสม รูจักกาลเทศะในการ
ส่ือสารมากขึ้น 
       5.2  ผลที่เกิดกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน     กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเกิดการสรางเครือขายกัน  มีการติดตอขอรับความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เกิดการ
ประสานงานกัน ทําใหกลุมอาชีพไดรับทราบขาวสารตางๆจากหนวยงาน เชน สถาบันการศึกษา ใน
การเขารวมประชุม การอบรม ทําใหไดรับขาวสารตางๆอยางตอเนื่อง  กลุมอาชีพเกิดความสามารถ
ในการเรียนรูดานการสื่อสารรวมกับผูเรียน  กลุมอาชีพรับทราบชองทางในการติดตอส่ือสารกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ การเขาประชุม ไดรับทราบขอมูลตางๆ เชน มีองคกรฝายสนับสนุน เชน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน สาขาลับแล เขารวมประชุม เมื่อทาง
กลุมอาชีพนําเสนอปญหา เชน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกลุม ทางธนาคารก็ใหขอมูล ในการกูยืม ซ่ึง
ทําใหกลุมไดรับทราบชองทางในการติดตอกับหนวยงานที่สามารถใหความชวยเหลือได กลุมอาชีพ
เกิดสัมพันธภาพ ไดรูจัก พูดคุย ส่ือสารกับสมาชิกในเครือขายดวยกัน การเขามาพบกัน เชน ในการ
ประชุม ทําใหสมาชิกในเครือขายไดพบกัน ทั้งกับกลุมวิสาหกิจชุมชนเองและระหวางองคกรฝาย
สนับสนุนเอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรภาคประชาชน กับองคกรฝายสนับสนุน
ดวย 
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    ผลการวิจัยสอดคลองกับวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (D.A.) ของมหาวิทยาลัยจอรจ มา
สัน (George Mason University) ในป 2004 ที่ศึกษาการจัดหลักสูตรการพูดเพื่อการสื่อสาร ซ่ึงเปน
หลักสูตรระยะสั้น โดยปฏิบัติการที่โรงเรียนเสนาธิการทหารซึ่งเปนโรงเรียนรวมของมหาวิทยาลัย
ในเวอรจิเนีย และเปนการเชื่อมการเรียนรูกับโรงเรียนที่นําไปแกปญหาการเรียนรูกับวิทยาลัยชุมชน
ทางตอนเหนือของเวอรจิเนีย การเขารวมกับวิทยาลัยชุมชน คือ หัวใจของหลักสูตรการเรียนระดับ
ปริญญาเอก เพราะวาวิทยาลัยชุมชนจะตองวินิจฉัยปญหาและออกแบบ นําหลักสูตรไปใชอันเปน
ความจําเปนเหมือนกับโรงเรียนเสนาธิการทหาร  
    โดยผลที่ไดรับ คือ มีความจําเปนในการสอนการพูดเพื่อการสื่อสาร ที่โรงเรียนเสนาธิ
การทหาร เนื่องจากมีความพรอมในการจัดหลักสูตรที่เต็มรูปแบบ การสอนในแบบคูขนาน การ
สนับสนุน และการเรียนรูแบบบูรณาการของหลักสูตรนี้ และวัตถุประสงคการเรียนรูที่มุงไปที่การ
ปรับปรุงความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนนี้ ในการที่จะออกแบบและนําไปใช นอกจากนั้น
ผลการวิจัยยังใหขอเสนอแนะวาการมีสวนรวมกับวิทยาลัยชุมชนทางตอนเหนือของเวอรจิเนียเปน
ส่ิงที่มีประสิทธิภาพยิ่งและเปนแนวทางปฏิบัติที่จะสอนการพูดเพื่อการสื่อสารที่โรงเรียนเสนาธิ
การทหาร เชนเดียวกันกับ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา
รายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ คือ การจัดหลักสูตร การพูดเพื่อการสื่อสาร นั้นมีการเชื่อมโยงกับหนวยงาน/ สถาบันอื่นที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาที่มุงเนนในระดับทองถ่ิน การเชื่อมโยงกับทองถ่ิน คือ 
หัวใจของการเรียนหลักสูตรปริญญาเอก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทองถ่ิน ดังนั้น การจัดหลักสูตร หรือ การสอน ที่มุงเนนการสรางประโยชนสําหรับคนในทองถ่ิน
เปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง นอกจากนั้นยังเปนการสรางองคความรูใหม ที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง ที่เร่ิมจากการวิเคราะหปญหา สราง/ ออกแบบรวมกัน และนําผลที่ไดไป
แกปญหาที่เกิดขึ้นจริง เปนการวิจัยเพื่อปรับปรุงความสามารถของผูเรียนเหมือนกับงานวิจัยที่ทํา 
       5.3  ผลจากการประเมินความพงึพอใจ    ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นนี้ ทั้งแกนนํากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน แกนนําองคกร
ฝายสนับสนุน ผูสอนและผูเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ เกิดความพึงพอใจใน
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและผูเขาประชุมทุก
คนเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีความเหมาะสม สมควรจัดใหมีการเรียนการสอนแบบนี้  
 การนําผูเรียนเขาไปศึกษา เขาไปติดตอส่ือสาร ซ่ึงสวนใหญเปนการสื่อสารระหวางบุคคล 
เปนการสื่อสารที่ทําใหเกิดผลสําเร็จของการทํางาน ดังนั้น การที่แกนนํากลุมอาชีพเกิดความพึง
พอใจ จึงเปนสิ่งที่ทําใหมองวา กลุมอาชีพ หรือแกนนําองคกรไดเห็นความสําคัญของการสื่อสาร ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง  มาตรฐานการรับรูของหัวหนางานการสื่อสารและแนวโนมของหัวหนา
งานในหลักสูตรการสื่อสารระหวางบุคคล  วิทยานิพนธปริญญาเอก (Ed. D.) ของ University of 
South Dakota  ในป 2004 ที่วาเปนความจําเปนที่ตองกําหนดการจัดหลักสูตรการสื่อสารระหวาง
บุคคล ซ่ึงเปนเรื่องที่เอื้อตอการสื่อสารในคณะ/ หนวยงาน หรือการประชุมมาตรฐานของชาติ 
เพราะแตละคนตางพยายามยึดติดกับตัวเอง ไมวาจะเปนการรับรูในมาตรฐานชาติและปจจัยพื้นฐาน
ทางดานประชากรศาสตรซ่ึงเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการการรับรู  นอกจากนั้น การวิจัยนี้เพื่อที่จะ
กําหนดบุคลิกภาพของผูสอนหลักสูตรการสื่อสารระหวางบุคคล เพราะทักษะการสื่อสารระหวาง
บุคคลเปนสิ่งสําคัญ การรับรูเร่ืองการสื่อสารของหัวหนางานไมไดเปนฐานของหลักสูตรระดับ
หัวหนางานเทานั้น แตควรรับรูไปจนถึงขนาดขององคกร ฝาย ที่เอื้อตอการจัดหลักสูตรในระดับสูง
ดวย การเห็นความสําคัญของการสื่อสารดวยการพูด การสื่อสารระหวางบุคคล เพราะไมวาจะบุคคล
ระดับใดก็ตองสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน คือ การสื่อสารระหวางบุคคล และการสอน
การส่ือสารระหวางบุคคลนี้ยังแตกตางจากการสอนในชั้นเรียนทําใหผูเรียนสนใจ นอกจากนั้นยัง
ชี้ใหเห็นถึงบุคลิกภาพของผูสอนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียน ดังนั้น ผูเรียนจึงไดเรียนรูบุคลิกภาพ
ของผูสอนที่เห็นไดทั้งในชั้นเรียนและเมื่อปฏิบัติการในพื้นที่ ซ่ึงจะทําใหเกิดการรับรูที่หลากหลาย 
รวมถึงการเรียนรูจากบุคคลตางๆที่ผูเรียนเขาไปติดตอส่ือสารดวย 

 
ขอเสนอแนะ 
 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
                   1.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม        เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการนี้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คือ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงค
การเรียนรู แตรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ มีขอสังเกตในเรื่องการทํางานกับภาคี ไมวาจะเปนแกนนํากลุม
อาชีพวิสาหกิจชุมชนหรือแกนนําองคกรฝายสนับสนุนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน จะตองใช
เวลาในการเขาไปมีสวนรวม โดยเฉพาะในชวงแรก ซ่ึงผูวิจัยอาจไมทราบวิธีการเขาไปติดตอ หรือ
ตองติดตอกับใคร หรือจะไมทราบวาจะเริ่มตนการทํางานตรงสวนไหน จงึเปนเรื่องยากสําหรับการ
ทํางาน เพราะทางภาควิชาการหรือมหาวิทยาลัยมักจะถูกมองในเรื่องของการเขาไปทํางานแบบ
ฉาบฉวย ไมไดชวยใหเกิดผลอะไรกับชุมชนแบบยั่งยืน ดังนั้น การตอบรับในชวงแรกอาจจะตองใช
เวลาและตองทํางานหนัก แตเมื่อไดเขาไปติดตอหรือมีเครือขายการทํางานดวยกันแลว การทํางาน
ในครั้งตอไปจะเปนเรื่องงาย ดังนั้น จึงตองใชเวลาในการเรียนรูพอสมควรที่จะทําใหทราบขอมูลที่
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แทจริงของชุมชน แตก็ไมใชเร่ืองยาก หากทํางานดวยความจริงใจและพรอมที่จะทํางานเพื่อชุมชน
จริงๆ 
                   1.2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้     ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไมเฉพาะผูเรียน แต
เกิดผลสัมฤทธิ์กับชุมชนดวย ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในเรื่อง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 
ควรจะตองใชหลายชนิด เพื่อเปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีไดรับ และในการสราง
เครื่องมือแตละชนิด ควรใหไดขอมูลที่เปนการตอบคําถามวิจัยอยางแทจริง และมีการกําหนด
ขอบเขตของตัวแปรที่ตองการใหชัดเจน และที่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรใชวิธีการ
ส่ือสารใหเหมาะสม ไมดูถูกชาวบาน แตตองใหเกียรติ ใชภาษาใหเหมาะสมและยืดหยุนตาม
สถานการณ เชน ควรใชการสื่อสารแบบซึ่งหนาในการเชิญประชุม หรือใชการสื่อสารเปนลาย
ลักษณอักษรแทนการบอกปากเปลา ซ่ึงก็ตองดูความเหมาะสมใหสอดคลองกับผูรับสารและสภาพ
ของบริบท  
       1.3  รูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  สามารถนําไปใชไดโดยเฉพาะผูสอนทางดาน
การสื่อสาร ที่เนนทักษะ การปฏิบัติ เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยประสบการณตรง และ
ที่สําคัญรูปแบบที่พัฒนานั้น ควรปรับใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณจริง สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน เพราะหากเปนสภาพการณที่ไม
สอดคลองหรือผูเรียนไมมีโอกาสปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ส่ิงที่เรียนจะไรความหมาย และเปน
การทํางานที่สูญเปลา 

     1.4  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ     ควรไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
และควรไดมีการบูรณาการของความรวมมือของบุคคลหลายฝายทั้งผูบริหาร ผูสอน ผูเรียนและ
ชุมชน เพราะวาเปนการบูรณาการเพื่อวิถีชีวิตของคน สังคม จึงจะเปนบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ มี
พลังในการเรียนการสอน มพีลังในการที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลได การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การนั้น ผูมีหนาที่เกี่ยวของทุกฝาย จะตองมาวางแผนรวมกัน กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหชัดเจน โดยผูสอนเตรียมการไปกอน เตรียมคิดไปกอน ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ คิดไป เตรียมการ
ไปเพื่อเปนขอมูล แตเมื่อจะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู ก็ตองใหผูเรียน ไดเปนคนรวมคิด รวมทํา 
รวมบอก เพื่อใหเกิดการผสมผสานการทํางานและการมีสวนรวม ทําใหแนวความคิดที่กวางไกล 
เกิดการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ผูสอนสามารถจัดในรายวิชาใดก็ได ไมวา
จะเปนกลุมวิชาการสื่อสาร หรือกลุมวิชาบัญชี การจัดการเรียนรูแบบแบบสหวิทยาควรไดมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ หรือศาสตรสาขาอื่น เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นและและเปนการ
ตรวจสอบผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่สามารถจัดการเรียนการสอนรวมกันได 
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     1.5  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ            เปนการจัดการเรียนรูที่เกิดจากความรวมมอื
ขององคกรหลายฝาย การเขาใจ และรวมมือกันจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรูที่ดี 
ดังนั้น หากฝายสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้งมหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน มีการรวมมือกันและใหการสนับสนุนทั้งในดานขอมูลขาวสาร 
ความมีน้ําใจ ทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในการเรียน 
ผูสอนทุกคน ควรรวมมือกันจัดการเรียนการสอนใหมีลักษณะเปนแบบบูรณาการ เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความสามารถทางการเรียนอยางแทจริง  เพราะกระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยใชทฤษฎีเพียงอยาง
เดียวอาจไมทําใหเกิดทักษะของการทํางาน แตหากใชการปฏิบัติการรวมดวย จะทําใหเกิดความ
ครอบคลุมมากขึ้น ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา ผูถายทอดความรู ไปเปนผูชวยเหลือ 
สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางสรางสรรค 

     1.6  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น           ผูสอนตองคํานึงถึงความ
เปนไปได ความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของรายวิชา เชน รายวิชาที่เนนทักษะปฏิบัติ ที่จะ
ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในศาสตรนั้นๆ ควรพิจารณาความพรอม วุฒิภาวะของ
ผูเรียน ชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกแหลงเรียนรู สถานการณปญหาของ
แหลงเรียนรู เงื่อนไข ปจจัยตางๆ กาลเทศะ ความปลอดภัยของการเขาไปศึกษา การเก็บรวบรวม
ขอมูล ซ่ึงการจัดการเรียนรูควรใชรูปแบบ/ วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดความสามารถตามรายวิชาที่จัดการเรียนรูเปนหลักสําคัญ สวนผลผลิตที่
อาจเกิดขึ้นตามมานั้น จัดวาเปนผลบวกจากการเรียนรูรวมกัน  

     1.7  การประเมินผลการจัดการเรียนรู    ควรมีการประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรมของคําอธิบายรายวิชาที่จัดการเรียนรูนั้นๆ และใชเครื่องมือใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้น และเปนเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อเปนการยืนยันผลที่
เกิดขึ้นอยางชัดเจน นอกจากนั้นการประเมินผลควรอาศัยบริบทจริง เนื่องจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ขึ้นอยูกับความสนใจและการสรางความหมายที่แตกตางกันของผูเรียนแตละคน 

     1.8  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในครั้งตอไป      ควรไดมีการจัดกิจกรรมที่แตกตาง
กันออกไปเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดขึ้น 
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 2.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     2.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   เปนการทํางานเชิงรุกที่ตองเกี่ยวของกับหลายฝาย 

การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงหากทางมหาวิทยาลัย/ ผูบริหารมีแนวนโยบายใน
การสนับสนุนการทํางานที่เอื้อตอการวิจัย เชน การบูรณาการงานสอนกับงานวิจัย การสนับสนุน
เร่ืองเวลาในการทํางานของอาจารย เพื่อใหเกิดการวิจัยแบบขามสาขาวิชา หรือการเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการใหเปนการผูกโยงการทํางาน การสนับสนุนใหมีหนวยจัดการงานวิจัยที่ทําใหการ
ทํางานวิจัยสะดวก ไมเริ่มตนที่ศูนย จะทําใหการทํางานมีความกาวหนาและพัฒนาไปไดอยาง
รวดเร็ว  

     2.2  การทํางานที่ตองติดตอกับหนวยงานตางๆนั้น       หากแตละหนวยงานไมเขาใจการ
ทํางานที่เปนแบบบูรณาการ อาจเกิดความไมเขาใจในการทํางานรวมกันได ดังนั้น หากหนวยงาน
ไดมีการกําหนดแผนบูรณาการความรวมมือ เพื่อการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนอยางเปน
รูปธรรม จะทําใหเกิดผลสําเร็จตอชุมชนอยางยั่งยืน เชน การเชื่อมโยงการทํางานทั้ง 3 ภาคสวน คือ 
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งภาควิชาการ ในสวนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเอื้อ
ตอการพัฒนา ดังนั้น หนวยงานในระดับสูงจึงควรกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ รวมถึง
การประเมนิผลสําเร็จของหนวยงานนั้นๆ ใหชัดเจน เพื่อที่จะทําใหกลุมเปาหมายของหนวยงานหรอื
องคกรนั้นเกิดความเขาใจในบทบาทหนาที่  และสามารถเขาไปติดตอประสานงานกับหนวยงานได
อยางถูกตอง 

     2.3   การปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ   เปนสิ่งที่มีความจําเปน
อยางยิ่งสําหรับการทํางานในปจจุบัน เพราะศาสตรแตละศาสตรไมสามารถแยกออกจากกันได การ
ทํางานจึงตองอาศัยความรวมมือกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวม คือ ทองถ่ินหรือชุมชน 
ดังนั้น หนวยงานตางๆควรมีการสนับสนุน เชื่อมโยงแผนการทํางาน เพื่อใหเกิดเครือขายการทํางาน
รวมกันอยางเปนรูปธรรม 

      
 3.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

     3.1  การวิจัยแบบบูรณาการ   เปนสิ่งที่จะทําใหการทํางานมีความครอบคลุมขึ้นในหลาย
มิติ   เพราะการมีสวนรวมของบุคคล หนวยงานตางๆ จะเปนการตรวจสอบการทํางานไปดวย ทําให
การทํางานมีความรอบคอบ และมีมุมมองที่กวางขึ้น ดังนั้น ควรทําวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น หรือ
ระหวางกลุมวิชา เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง ประสานการทํางานในหลายๆดาน จะทําใหงานวิจัยที่
เกิดขึ้นมีคุณคากับบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  
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     3.2  ควรมีการใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   ในการจัดการเรียนรูกับรายวิชา
อ่ืนๆ เพื่อเปนการแสดงใหทราบวารายวิชาอื่นๆก็สามารถจัดการเรียนการสอนใหเปนแบบผูเรียน
เปนสําคัญ  และมีสวนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดผลของการเรียนรูที่หลากหลายได 
         3.3  ควรมีการพัฒนากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน โดยการวิจัยในชุดโจทยวิจัยอ่ืนๆ เพื่อให
เกิดการพัฒนากลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนอยางครบวงจร และสอดคลองกับความตองการ/ ปญหาที่
เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


