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แหลงเรียนรู วัดวังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี
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ชื่องานวิจัย

บทคัดยอ
การวิจั ย เรื่อ ง การพั ฒนากิจ กรรมการเรี ย นรู แบบบู รณาการเพื่ อ พั ฒนากลุ มเปาหมาย
เฉพาะและแหลงเรียนรู วัดวังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค&การวิจัย 1) เพื่อ
ศึก ษาสภาพขอมูล พื้นฐานของวัด วั งขนายทายิการามและชุมชนในบริเ วณวั ด วังขนายทายิก าราม
2) เพื่อศึกษาสภาพกลุมเปาหมายเฉพาะและแหลงเรียนรูในวัดวังขนายทายิการาม 3) เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากลุมเปาหมายเฉพาะและ
แหลงเรียนรูในวัดวังขนายทายิการาม 4) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน และ 5) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
วิธีดําเนินการวิจัยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) พื้นที่ใน
การศึกษา คือ วัดวังขนายทายิการาม อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนที่อยูในบริเวณวัด
กลุมเปาหมายในการวิจัย ประกอบดวย ผูสูงอายุในศูนย)ผูปWวยอัมพฤกษ)อัมพาตระยะฟZ[นฟู เด็กใน
ศูนย)อบรมเด็กกอนเกณฑ) ผูดูแลและผูใชแหลงเรียนรู โดยใชกลุมเปาหมายแบบเจาะจง การวิจัยเป'น
การบูรณาการการเรียนการสอนรวมกันใน 4 รายวิชา ในภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพขอมู ล พื้ น ฐานของวั ด วั ง ขนายทายิ ก ารามและชุ ม ชนในบริ เ วณวั ด วั ง ขนาย
ทายิการาม พบวา วัดวังขนายทายิการามและชุมชนวังขนายตั้งอยูในเขตตําบลวังขนาย อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศสวนใหญเป'นที่ราบ เป'นพื้นที่กึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม
มีโรงเรียนระดับอนุบาลหรือศูนย)เด็กเล็ก โรงเรียน 3 แหง โรงพยาบาล 2 แหง
2. สภาพกลุมเปาหมายเฉพาะและแหลงเรียนรูในวัดวังขนายทายิการาม กลุมเปาหมาย
เฉพาะในวัดวังขนาย ซึ่งประกอบดวยผูสูงอายุในศูนย)ผูปWวยอัมพฤกษ) อัมพาตระยะฟZ[นฟู ศูนย)อบรม
เด็กกอนเกณฑ) และแหลงเรียนรูในวัดวังขนายทายิการาม ประกอบดวย บอน้ําแร ศูนย)นวดแผนไทย
ศูนย)บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวังขนาย พิพิธภัณฑ)วิถีชีวิตคนไทยในอดีต และศูนย)
การศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบลวังขนาย
ข

3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
กลุมเปาหมายเฉพาะและแหลงเรียนรูในวัดวังขนายทายิการาม ไดกําหนดจัดกิจกรรมกับผูสูงอายุ
ไดแก กิจกรรมนันทนาการ ทําสมาธิ เสริมสมรรถภาพกลามเนื้อ กิจกรรมกับเด็ก ไดแก การนับเลข
เลานิทาน ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในแหลงเรียนรู ไดแก การพัฒนามุมอานหนังสือ เป'นตน
4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แบบบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นากลุ มเปาหมายเฉพาะและแหลงเรี ย นรู ในวั ด
วังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นตอวิทยากรและ
การจัดกิจกรรมวา สนุกสนาน นาสนใจ มีสวนรวมในกิจกรรมมากที่สุด รวมทั้งความคิดเห็นตอการ
นําไปใชประโยชน)และการขยายผลสูการปรับปรุงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลที่ไดจากการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ไดแก ผูเรียนมีโอกาสฝ_กปฏิบัติจริง ผูสอนไดทํางานวิชาการรวมกันและพัฒนา
เป'นงานวิจัย ภาควิชาและคณะวิชามีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถนํามาใชในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู มีเครือขายการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาในพื้นที่
รวมกับชุมชน
5. แนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ควรดําเนินการโดย 1) มีการประชุม
รวมกั น ระหวางผู สอน 2) รวมกั น ศึ ก ษาขอมู ล พื้ น ฐานชุ ม ชนและ วิ เ คราะห) ข อมู ล และวางแผน
การบูรณาการ 3) ออกแบบกิจกรรมและรวมจัดกิจกรรม 4) ประเมิน สรุปบทเรียนโดยการเชื่อมโยง
กระบวนการทํางาน 5) เผยแพรกระบวนการพัฒนากิจกรรมสูสาธารณะ

คําสําคัญ: แหลงเรียนรู การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ กลุมเปาหมายเฉพาะ การเรียนรูตลอดชีวิต
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ABSTRACT
The research on Development of integrated learning activities to develop special target
groups and learning resources at Wangkanaitayigaram temple Kanchanaburi province objectives
were 1) to study the community profile of Wangkanaitayigaram temple 2) to study the special
target group and learning resources 3) to develop the integrated learning activities for the
special target groups and learning resources at Wangkanaitayigaram temple 4) to evaluate the
integrated learning activities with the instruction and 5) to recommend the guideline of the
integrated learning activities with the instruction.
Research methodology applied the research and development model. The area of
study was at Wangkanaitayigaram temple Kanchanaburi province and the nearby community.
Research target group were purposive selected from elderly in the paralysis and disability
center, children in the early childhood center and the learning resources learner. The research
integrated the instruction with 4 subjects in the Department of Lifelong Education.
The research findings were;
1. The community profile of Wangkanaitayigaram temple was located in the
agricultural and industrial areas. There were kindergarten school and 3 elementary schools, 2
hospitals.
2. The special target group in Wangkanaitayigaram temple consisted of elderly in the
paralysis and disability, children in the early childhood center and the learning resources were
hot spring, traditional massage, Thai cultural center, Thai way of life museum and tambon non
formal education center.

ง

3. The integrated learning activities for the special target groups and learning
resources were; activities for elder such as recreation activity, meditation, and strengthen the
muscle. Activities for the early childhood were numbers counting game, storytelling, and
teaching English. Activity for the learning resources was develop the reading corner.
4. Results of the integrated learning activities with the instruction according to the
participant evaluation, they were enjoying with all the activities and think that the activities were
very interesting. Learner have opportunity to practice with the real situation, the teacher had
integrated the subjects together and develop to the joint research, the Department and Faculty
used this integrated teaching model for the assurance and shared in the faculty knowledge
management program, the community and university built the learning network.
5. The guideline of the integrated learning activities with the instruction were;
1) organize the meeting on integrated among instructors 2) collaborate in community survey
and analyze the data 3) design the learning activities, implement and evaluate 4) lesson learned
from the work integration process 5) knowledge sharing on the integrated learning activities
process.

Keywords: learning resources, integrated learning activities, special target group, lifelong learning
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