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บทคัดย อ 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลุ�มเป�าหมาย

เฉพาะและแหล�งเรียนรู� วัดวังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค&การวิจัย 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพข�อมูลพื้นฐานของวัดวังขนายทายิการามและชุมชนในบริเวณวัดวังขนายทายิการาม  
2) เพื่อศึกษาสภาพกลุ�มเป�าหมายเฉพาะและแหล�งเรียนรู�ในวัดวังขนายทายิการาม 3) เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากลุ�มเป�าหมายเฉพาะและ
แหล�งเรียนรู�ในวัดวังขนายทายิการาม 4) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน และ 5) เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู�แบบบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน 

วิธีดําเนินการวิจัยใช�รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) พื้นที่ใน
การศึกษา คือ วัดวังขนายทายิการาม อําเภอท�าม�วง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนที่อยู�ในบริเวณวัด 
กลุ�มเป�าหมายในการวิจัย ประกอบด�วย ผู�สูงอายุในศูนย)ผู�ปWวยอัมพฤกษ)อัมพาตระยะฟZ[นฟู เด็กใน
ศูนย)อบรมเด็กก�อนเกณฑ) ผู�ดูแลและผู�ใช�แหล�งเรียนรู� โดยใช�กลุ�มเป�าหมายแบบเจาะจง การวิจัยเป'น
การบูรณาการการเรียนการสอนร�วมกันใน 4 รายวิชา ในภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

ผลการวิจัยพบว�า 
1. สภาพข�อมูลพื้นฐานของวัดวังขนายทายิการามและชุมชนในบริเวณวัดวังขนาย 

ทายิการาม พบว�า วัดวังขนายทายิการามและชุมชนวังขนายตั้งอยู�ในเขตตําบลวังขนาย อําเภอท�าม�วง 
จังหวัดกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศส�วนใหญ�เป'นที่ราบ เป'นพื้นที่กึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม 
มโีรงเรียนระดับอนุบาลหรือศูนย)เด็กเล็ก โรงเรียน 3 แห�ง โรงพยาบาล 2 แห�ง 

2. สภาพกลุ�มเป�าหมายเฉพาะและแหล�งเรียนรู�ในวัดวังขนายทายิการาม กลุ�มเป�าหมาย
เฉพาะในวัดวังขนาย ซึ่งประกอบด�วยผู�สูงอายุในศูนย)ผู�ปWวยอัมพฤกษ) อัมพาตระยะฟZ[นฟู ศูนย)อบรม
เด็กก�อนเกณฑ) และแหล�งเรียนรู�ในวัดวังขนายทายิการาม ประกอบด�วย บ�อน้ําแร� ศูนย)นวดแผนไทย 
ศูนย)บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลวังขนาย พิพิธภัณฑ)วิถีชีวิตคนไทยในอดีต และศูนย)
การศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบลวังขนาย 
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3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
กลุ�มเป�าหมายเฉพาะและแหล�งเรียนรู�ในวัดวังขนายทายิการาม ได�กําหนดจัดกิจกรรมกับผู�สูงอายุ 
ได�แก� กิจกรรมนันทนาการ ทําสมาธิ เสริมสมรรถภาพกล�ามเนื้อ กิจกรรมกับเด็ก ได�แก� การนับเลข 
เล�านิทาน ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมในแหล�งเรียนรู� ได�แก� การพัฒนามุมอ�านหนังสือ เป'นต�น 

4. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการเพื่อพัฒนากลุ�มเป�าหมายเฉพาะและแหล�งเรียนรู� ในวัด 
วังขนายทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมผู�เข�าร�วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต�อวิทยากรและ
การจัดกิจกรรมว�า สนุกสนาน น�าสนใจ มีส�วนร�วมในกิจกรรมมากที่สุด รวมทั้งความคิดเห็นต�อการ
นําไปใช�ประโยชน)และการขยายผลสู�การปรับปรุงในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลที่ได�จากการจัดการ
เรียนรู�แบบบูรณาการ ได�แก� ผู�เรียนมโีอกาสฝ_กปฏิบัติจริง ผู�สอนได�ทํางานวิชาการร�วมกันและพัฒนา
เป'นงานวิจัย ภาควิชาและคณะวิชามีการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการสามารถนํามาใช�ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดการความรู� มีเครือข�ายการเรียนรู�ระหว�างสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ร�วมกับชุมชน 

5. แนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการ ควรดําเนินการโดย 1) มีการประชุม
ร�วมกันระหว�างผู�สอน 2) ร�วมกันศึกษาข�อมูลพื้นฐานชุมชนและ วิเคราะห)ข�อมูล และวางแผน 
การบูรณาการ 3) ออกแบบกิจกรรมและร�วมจัดกิจกรรม 4) ประเมิน สรุปบทเรียนโดยการเช่ือมโยง
กระบวนการทํางาน 5) เผยแพร�กระบวนการพัฒนากิจกรรมสู�สาธารณะ  
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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. 
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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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