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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศหนวย Sufficiency
Economy โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร
(A Study on Learning Outcome of Sufficiency Economy Unit in Learning Area of
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Model (Sicar Model) of Lerning of Mathayomsuksa 4 Students in
Sumrongtapwittayakom School, Sumrongtap Distric, Surin Province.)
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งานวิจัยสวนบุคคลประเภท วิจัยในชั้นเรียน
สถานที่ ทํางาน โรงเรี ยนสํ าโรงทาบวิท ยาคม อํา เภอสํ าโรงทาบ จัง หวัดสุ ริน ทร รหั สไปรษณีย
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มีนาคม 2552 – กันยายน 2553
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี
จุด มุงหมายในการจั ดการศึ กษาต องเปนไปเพื่อพั ฒนาคนไทยให เปนมนุษย ที่สมบู รณ ทั้งรา งกาย
จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยา งมีความสุข นอกจากนี้ในการ
จัดการศึ กษาตอ งยึดหลักที่วานักเรียนทุกคนมีความสําคัญสูงสุด ดังนั้นในการจั ดการศึ กษาตองให
สอดคล องกั บ ความสนใจและความถนัดของผู เรีย น (มาตรา 6) ในกระบวนการเรีย นรูตองมุ ง
ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศั ก ดิ์ ศ รี ความเป น มนุ ษ ย มี ค วามเสมอภาค ภู มิ ใ จในความเป น ไทย รู จั ก รั ก ษา
ผลประโยชนสวนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้ง สง เสริมศาสนาศิ ลปวัฒนธรรมของชาติ การ
กี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทย และ ความรู อั น เป น สาก ล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเรียนรูดวยตนเองอยา งตอเนื่ อง (มาตรา 7) การจั ดการศึก ษาใหยึด หลัก การศึกษา
ตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรว มในการจั ดการศึ กษา การพั ฒนาสาระและการเรี ยนรูเ ปนไปอยา ง
ตอเนื่อง (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2543 : 9)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ทรงเปนแบบอยางที่ชัดเจนใน
การใชการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ดวยการสรางสังคมแหง
การเรีย นรู พระราชทานผ านงานและโครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ ศู นย ศึก ษาการพั ฒนา
พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ ตลอดจนพระราชกรณียกิ จและพระราชจริยวัตร
ซึ่งลวนแสดงถึงองคป ระกอบของรูปแบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย ที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติ ปญ ญา ความรู มีคุ ณธรรม และจริ ยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมในการดํ ารงชีวิ ต
สามารถอยู ร วมกั น อย างมี ค วามสุ ข ตามความมุ ง หมายของพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแหง ชาติ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2550 : 5)
สั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมข อ มู ล ข า วสาร ความก า วหน า ความเคลื่ อ นไหวและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอยา งรวดเร็ว บุค คลในสั งคมตอ ง
ติ ด ต อ พบปะ เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางสั ง คมหรื อ เศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ภาษาอั ง กฤษจึ ง กลายเป น
เครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษา
หาขอมูลความรู และถายทอดวิทยาการตางๆแกกัน ปจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนประโยชนตอ
การสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาข อมูล จากแหลงตา ง ๆ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปน
สิ่งจํา เปนสํ าหรับการพัฒนาศั กยภาพบุค ลากรในยุ คโลกาภิวัตน เพื่ อให สามารถนํ าประเทศสู การ
แขงขันดานในดานตางๆ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน นอกจากจะเนนใหผูเรียน
สามารถใช ภาษาในการติ ดตอ สื่ อสารแลว ยัง มี ความจําเป นที่ จะตองใหผู เรีย นมีค วามรูเ กี่ ยวกั บ
เนื้อหาจากรายวิชาตา งๆอยางหลากหลาย ตลอดนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชเปน
พื้น ฐานในการศึ กษาตอ ในระดับ สูง และเสาะแสวงหาความรู ดวยตนเอง เพื่อใหไ ดมาซึ่ง ความรู
ความสามารถที่จ ะนํ าไปประยุก ตใ ชใ นชี วิต ประจํ าวั นไดอี กด วย โดยธรรมชาติ ของภาษาว าด วย
ทัก ษะการสื่อสาร ได แก ฟง พูด อา นและเขี ยน เปนเปาหมายสําคัญในการจั ดการเรีย นรูที่ ทําให
ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทัก ษะการอา นและเขียนเปนทักษะที่มีความสํา คัญยิ่งในการสงเสริม
ให ผูเรียนมีค วามสามารถในการเสาะแสวงหาความรูได ดวยตนเอง เพราะเปนวิธี ที่ส ะดวกที่ สุด ที่
ผูเรียนจะสามารถหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆมากมาย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (National Test) ปก ารศึก ษา 2549ป
การศึกษา 2550 และผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2551
ตามกลยุทธที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวารอยละของคาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2549
เทากับ 28.73 ปการศึ กษา 2550 เทากับ 25.56 และปการศึกษา 2551 เทากับ 29.64 เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรอยละระหวาง ปการศึกษา 2549 กับ ปการศึ กษา 2550 ลดลง 2.82 และผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2550 กับปการศึกษา 2551 มีความกาวหนา 4.08 (สํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1. 2552 : 46) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National
Test) ดังกลาวจะเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คอนขาง
ต่ํา เกือบทุกชั้นที่จัดสอบ แมวาผลการสอบในปการศึกษา 2551 จะสูงขึ้น 4.08 ก็ตาม ดังนั้นมีความ
จําเปนอยางยิ่งควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน และควรกําหนดเปนหมายการพัฒนาของเขตพื้นที่
การศึกษาตอไป
นอกจากนี้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1 พบวา ขอมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชวงชั้น
ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิช าภาษาอัง กฤษ ปการศึ กษา 2550 และป การศึก ษา 2551 ใน
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต 1 มีคาเฉลี่ย รอยละ 25.47 และ.26.87..ตามลําดับ กลุม
เครือ ขา ยสํ า โรงทาบ 1 มี คา เฉลี่ ย ร อยละ 25.28 และ 29.05..อยู ใ นลํ า ดับ ที่ 8 จากทั้ ง หมด 16
เครือข าย โรงเรีย นสํ าโรงทาบวิท ยาคม มี ค า เฉลี่ ย รอยละ 25.43 อยู ใ นลํ า ดับ ที่ 44 จากจํา นวน
โรงเรียนทั้ง หมด 118 โรงเรี ยน แสดงใหเห็นไดวา ผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ข อง
กลุ ม เครื อ ข า ยสํ า โรงทาบ 1 อยู ใ นระดั บ ต่ํ า มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งพั ฒ นาเช น เดี ย วกั น
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1. 2550 : 15) จากการประเมินทั้งสองอยางสงผลใหเห็น
ถึงความลมเหลวของการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ และแสดงใหเห็นวาการจั ดการเรียนรูวิช า
ภาษาอั ง กฤษในป จ จุ บั น ยั ง ไม ส ามารถพั ฒ นาศั กยภาพของผู เรี ยนให บรรลุ ตามเป าหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผูเรียนไม
สามารถที่ จะนํ าภาษาอั งกฤษไปประยุ กต ใช ในชี วิ ตประจํ าวั นหรื อการศึ กษา ต อที่ สู งขึ้ นได จาก
การศึกษาพบวา มีหลายสาเหตุ เชน ผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนนอย สื่อการเรียนการสอนมีนอย ครู
ผูสอนใชวิธีการสอนที่ไมเหมาะสม ผูเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมมีนิสัย
รักการอาน ไมเปนผูใฝรูและใฝเรียน ไมศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถนําแหลงเรียนรู
ที่มีมากมายมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประสบกับปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษดัง กลาวมาขางตน เห็นวามี ความจําเปนอย างยิ่ งที่ครูผูสอนจะตองปรับแนวคิดและวิธี
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของตน จึงได
ศึกษา แนวการจัดการเรีย นรูที่ตอบสนองนโยบายของหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะสงผล
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน วิธี การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีหลายวิธีขึ้นอยูกับผูสอนที่จะ
เลือกใช ใหเหมาะสมกับ เนื้อหา เชน การสอนแบบรวมมือ การสอนโดยใชโครงงาน การสอนแบบ
ซิบปา การสอนโดยใชการวิจัย การสอนแบบบูรณาการและการสอนตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
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จากวิธีการทั้งหลายดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” นาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ เพราะ การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู”
เปนการเรีย นที่ยึด ผูเรี ยนเปนสําคั ญ เปนการเรียนที่ทําใหผูเรีย นเกิดความสมดุล ทั้งทางกาย ปญญา
คุ ณธรรม และทั ก ษะการใช ชี วิต สามารถพั ฒ นาตนเองไดอย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ใช ค วามรู ใ ห เกิ ด
ประโยชน ต อ ตนเอง และส ว นรวม สร า งเสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว า งตนเองกั บ สั ง คมและ
ธรรมชาติแวดลอม อีกทั้งเปนการเรียนรูที่มีครอบครัว ครู ชุมชนและทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆเปน
เครื่องมื อสนับสนุน (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี . 2550 : 89) ทั้ง นี้รูปแบบการเรียนรู ตามแนว
พระราชดําริ “ฉลาดรู” มีขั้ นตอนการสอนที่สําคั ญคือ ขั้นการสรางแรงจูงใจในตนเอง (S : Selfmotivate) เป น การกระตุ น ใหผู เ รี ย นเห็ นความสํ า คั ญ เห็ น คุ ณ ค า และชี้ ใ หเ ห็ น วา สิ่ ง ที่ เ รี ย นมี
ความหมายต อตั วผู เรี ยนอย างไร ขั้ นการเสาะแสวงหาความรู (I : Investigation) เปน ขั้น ที่ค รู
ดําเนินการสนับสนุนการแสวงหาความรูของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่จะใหผูเรียนไดมีสวนรวม
กิจกรรมการเรีย นรูทุกคนในสภาพที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด การสรางองคความรู(C :
Construction) เปนขั้นที่ครูต องกระตุน ใหผูเรี ยนใชกระบวนการคิ ดเชื่อมโยงสิ่งตา งๆเข าดวยกั น
โดยพยายามใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนดวยตนเอง วิเคราะห แปลความหมาย ตีความหมาย สังเคราะห
ขอมู ล แล วสรุป เป นองค ความรู การนํา ความรู ไ ปใช (A:Aplication) เป นขั้ นตอนการกระตุนให
ผูเรียนนําความรูที่ไดไปสรางผลงาน ชิ้นงาน และแกปญหาการทํางานของตน การทบทวนความรู
(R:Revision) เปนขั้นที่นักเรียนสามารถตรวจสอบ สรุปองคความรูที่ไดรับและสรางขึ้น แตอยางไร
ก็ตามรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จะมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้นไดจําเปนจะตองใช
สื่อประกอบในแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาชุดกิจกรรมเปนทางเลือกหนึ่ง
ที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชในขั้นตอนการจัดการเรีย นรูตามรูปแบบดังกลาว เพราะเปนชุดสื่อที่เกิด
จากการนําสื่อและกิจกรรมหลายชนิดมาจัดชุดรวมกันใหเปนระบบ นําไปใชในขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรูต ามรูป แบบการเรีย นรู ตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”ไดงา ย สอดคล องกับ ธรรมชาติวิ ช า
ภาษาอัง กฤษ รวมทั้ งจะชว ยใหบ รรยากาศการเรี ยนการสอนมี ความสนุ กสนานได ทั้ง ความรูแ ละ
ทักษะทางภาษาตลอดจนนั กเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีความรับผิ ดชอบ และ มีวินัย ในการ
เรียนรูมากขึ้นดวย
อนึ่งนอกจากความสําคั ญในเรื่องของนวั ตกรรมที่เปนวิธีก ารและสื่อที่ก ลาวมาแลวสาระ
การเรียนรูก็มีสวนสําคัญโดยเฉพาะสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งไปสูสถานศึ กษา และการจัดการเรีย นรู เปนสาระที่เปนจุดเน นและเปน แนวนโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให ทุ ก โรงเรี ย นน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ห ลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา ประกอบกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศโดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษ ในชั้ น
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มัธ ยมศึกษา ปที่ 4 โรงเรีย นสํ าโรงทาบวิท ยาคม ยัง ไม มีรูปแบบที่ ชัด เจนในการนําหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนการสอน ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาหากมีการจัดทําหนวยการเรียนรู
ดังกล าวนี้ขึ้นและนําไปใชในการเรียนการสอนดวยก็จ ะทําใหก ารเรียนการสอนมีคุณ ภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะผูเรียนจะมีความรูความเขาใจ และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพดวย
จากสภาพปญหาและเหตุ ผลดังกล าวผูวิจัยจึงพิจารณาเห็นว า หากนําเอาชุดกิจกรรมมาใช
ในรูปแบบการเรีย นรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” (ยุทธศาสตร SICAR MODEL) แลวนําไป
พัฒ นาผลการจั ดการเรีย นรู วิช าภาษาอั งกฤษ ก็นาจะทํา ใหนั กเรี ยนมี ผลการเรีย นรูดี ขึ้น ผู วิจัย จึง
ศึกษาผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ หนว ย Sufficiency Economy โดยใชชุดกิ จกรรมในรูปแบบ
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรีย นสํา โรงทาบ
วิท ยาคม อําเภอสําโรงทาบวิท ยาคม จัง หวัดสุรินทร โดยคาดหวังวาการศึ กษาเรื่อ งนี้จะช วยให
นัก เรี ยนมีผลการจัด การเรีย นรูใ นหนวย ใน Sufficiency Economy สู งขึ้ นและสามารถนํา มา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได สงผลใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณตามจุดมุงหมายของ
พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
รวมทั้งมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกดวย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ หน ว ย
Sufficiency Economy ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร ในดานผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น ดานทัก ษะทางภาษา ดานทัก ษะการทํางาน
กลุม ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคและดานความพึงพอใจ โดยใชชุดกิจกรรมใน รูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
2. เพื่อเปรียบเที ยบผลการจัด การเรีย นรูกลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ หนว ย
Sufficiency Economy ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุ ริน ทร ในดานผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนกอนและหลั ง เรี ยน โดยใช ชุดกิ จกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
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สมมติฐานการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย Sufficiency Economy
โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จะทําใหผลการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ใน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะทางภาษา ดานทักษะการทํางานกลุม ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและดานความพึงพอใจผานเกณฑที่กําหนดไวอยางนอยรอยละ 60
2. การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย Sufficiency Economy
โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จะทําใหผลการเรียนรูของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทรในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 253 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
อําเภอสําโรงทาบ จงหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 36 คน ไดมาโดย
การสุมอยางงาย จํานวน 1 หอง
2. ตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
2.1 ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
2.2 ตัวแปรตาม ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผลการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ
ประกอบดวย
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2 ทักษะทางภาษา
2.2.3 ทักษะการทํางานกลุม
2.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงคในดานระเบียบวินัย
2.2.5 ความพึงพอใจในการจัดเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
3 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ หนวย Sufficiency Economy
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4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการในชวง 2 กรกฎาคม 2553 - 27
สิงหาคม 2553 โดยการดําเนินการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

กรอบความคิดการวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่สําคัญดังนี้คือ 1) การจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 2) รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” 3) การประยุกตใชนวัตกรรม
ชุดกิจกรรม 4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษา และการออกแบบหนวยการเรียนรู 5) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ6) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวผูวิจัยพิจารณาเห็นวาการใชชุดกิจกรรม
ในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” เปนรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เนนการทํางานกลุม เนนกระบวนการคิด นักเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เนนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีงานวิจัยตาง ๆ ที่สนับสนุนการเปนรูปแบบการเรียนรูที่ดีมีคุณภาพ
และผูวิจัยคาดวารูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผล
การจัดการเรียนรูสูงขึ้น มีทักษะการทํางานกลุมอยูและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไว
ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ไวดัง แผนภาพที่ 1
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ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ”ฉลาดรู”

แผนภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม: ผลการจัดการเรียนรู
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ทักษะทางภาษา
3. ทักษะการทํางานกลุม
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค
5. ความพึงพอใจ
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
อําเภอสําโรงทาบ จงหวัดสุรินทร ภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 2553 จํานวน 253 คน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนสําโรงทาบ
วิทยาคม อําเภอสําโรงทาบ จงหวัดสุรินทร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 36 คน ไดมา
โดยการสุมอยางงาย จํานวน 1 หองเรียน
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2. การออกแบบการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้ ออกแบบการวิ จัยเป นการวิ จัยปฏิ บัติก ารในชั้ นเรี ย น กั บนัก เรี ย นกลุ ม
เดียวกันโดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการทําวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3 ประเภทดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรีย นรูภาษาตางประเทศ หนวย Sufficiency
Economy จํานวน 12 แผน 12 ชั่วโมง ประกอบดวย (1)The King Biography1 (2)The King
Biography 2 (3) How To write Biography (4) The Royal Speech (5) Philosophy of Sufficiency
Economy 1 (6) Philosophy of Sufficiency Economy 2 (7) The New Theory (8) Toward
Sufficiency in Wisdom (9) The Royal Rain (10) Vertiver Grass (11) Taking Note of Receiving
and Paying และ (12) The Behavior in Daily Life เปนแผนการจัดการเรียนรูที่ผานการประเมินและ
ทดลองใชใน ปการศึกษา 2552 โดยผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาความเหมาะสม คาความถูกตองและคา
ความสอดคลอง ไดค าเฉลี่ย ของแผนการจัด การเรีย นรูดั งนี้ ดานความเหมาะสมไดค าเฉลี่ย อยูใน
ระดับ มาก ( X = 4.50 และ S = .339) ดานความถูกตองไดคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.66
และ S = .444) และดานความสอดคลองไดคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.94 และ S = .134)
2.2 นวัตกรรมคือชุดกิจกรรมใน รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาด
รู” จํานวน 12 ชุดตามชื่อแผน เปนนวัตกรรมที่ผานการประเมินและทดลองใชใน ปการศึกษา 2552
มีคุณภาพดังนี้คือ (1) คุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ย วชาญ ดานความเหมาะสม ความถูกตองและ
คาความสอดคลอง ไดคาเฉลี่ยอยูในระดับดังนี้ ดานความเหมาะสมไดคาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก( X
= 4.63 และ S = .11) ดานความถูกตองไดคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ( X = 4.71 และ S = .13) และ
ดานความสอดคลองไดคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก( X = 4.93 และ S = .09) (2)มีดัชนีประสิทธิภาพ
(E1 / E2)เทากับ 76.49/75.4 (3) มีดัชนีป ระสิทธิผลเทากับ 0.62 (4) นักเรียนมีผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นหลั งเรียนสู งกว ากอน เรียนอยางมีนัย สําคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
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นักเรียนมีพัฒนาการอยางเห็นไดชัด ( D = 12.40 และ S D = 1.97 ) และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หนวย Sufficiency Economyโดยใชชุดกิจกรรมใน รูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”โดยภาพรวม อยูในระดับมาก( X = 4.20 และ S = .33)
2.3 เครื่องมือประเมินผล การวิจัยครั้งมีเครื่องประเมินผลการเรีย นรูที่ผานการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและผานการทดลองใชในปการศึกษา 2552 ดังนี้
2.3.1 แบบทดสอบวั ดผลการเรียนรูด านผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน เป น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลื อก มี คุ ณภาพดังนี้คื อ ผู เชี่ ยวชาญไดประเมิ นค าดั ชนี ความ
เหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00 ไดคาเฉลี่ยความยากเทากับ 0.70 โดยมีคา
ความยากของตัวถูกอยูระหวาง 0.50-0.79 คาเฉลี่ยอํานาจจําแนกเทากับ 0.61 โดยมีคาอํานาจจําแนก
อยูระหวาง 0.37-0.82 และมีความเชื่อมั่น เทากับ 0.92
2.3.2 แบบทดสอบวั ดทั กษะทางภาษา มี 4 ฉบั บย อย คื อ (1)การฟ ง มี
คุณภาพดังนี้ มีคาความยากตัวถูกอยูในชวง 0.43-0.74 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง 0.57 – 1.00
และหาความเชื่ อมั่นโดยใช สูตร KR-20 ได เทากับ 0.94 (2) การพูด มีคุ ณภาพดังนี้ผูเชี่ยวชาญได
ประเมิน คาดัชนีความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00 และ คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.86 (3 )การอานมีคุณภาพดังนี้ผูเชี่ยวชาญไดประเมิน คา ดัชนีความเหมาะสม ความถูก ตอง
และความสอดคลอง เทากับ 1.00 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 และ (4)การเขียน มีคุณภาพดังนี้
ผูเชี่ยวชาญไดประเมิน คาดัชนีความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00 และมี
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
2.3.3 แบบประเมิ น ทั ก ษะการทํ า งานกลุ ม เป น แบบประเมิ น ที่
ผูเชี่ยวชาญไดประเมิน คาดัชนี ความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และ
มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
2.3.4 แบบประเมิ นคุ ณลั กษณะอั นพึ งประสงค เป นแบบประเมิ นที่
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาดัชนี ความเหมาะสมความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และมี
ความชื่อมั่นเทากับ 0.97
2.3.5 แบบสอบถามความพึ งพอใจ เปนแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญได
ประเมินคาดัชนีความเหมาะสม ความถู กตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และมีค วามเชื่อมั่น
เทากับ 0.81
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอสรุปและอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ผลการจั ดการเรี ยนรูก ลุ ม สาระการเรีย นรูภาษาต า งประเทศ หน วย Sufficiency
Economy โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ดังตอไปนี้
1.1 ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นกลุ ม สาระการเรีย นรูภาษาตา งประเทศ
หนวย Sufficiency Economy ของผูเรี ยนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ “ฉลาดรู” หลังเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 97.22 อยูใน
ระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง เรียน พบว านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลั ง เรี ย นสู ง กว า ก อ นเรี ย นอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยนั ก เรี ย นมี
พัฒนาการอยางเห็นไดชัด ( D = 10.77 และ S D = 1.375 ) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดง
ใหเห็นวาชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”เปนชุดกิจกรรม ที่ดี สามารถ
พัฒนาผูเรียนได เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดํ าริ “ฉลาดรู” มีขั้นตอนการสอนที่ฝกให ผูเรียนตระหนั กถึ งป ญหา เห็นคุณค าของสิ่งที่ จะ
เรี ยนซึ่ งเป นแรงจู งใจใหศึ กษาค นคว า แสวงหาความรู ด วยตนเอง สามารถสร างองค ความรู ด วย
กระบวนการคิด ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได และตรวจสอบตนเองเพื่อนําผลไปพัฒนาตนเองตอไป
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ และมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเปนเนื้อหา
ที่ใกลตัวผูเรียน มีอยูในทองถิ่นของตนเองและไดเรียนรูในรายวิชาอื่นๆ ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งเราที่ใหผูเรียน
มีความกระตื อรือรน และมีค วามตั้งใจที่จะเรียนและทํา งานที่ตนเองชอบและถนัด สอดคลอ งกั บ
งานวิจัย ของ บั ญชา วัดเขา หลาม (2552 : บทคัดยอ ) ทํา การวิจั ยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “My House and Home” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 พบวา ชุ ดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ82.04/88.70 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นหลังเรียนของนั กเรียน สูงกวากอนเรียนอย างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 การศึกษาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22
1.2 ผลการศึกษาทั กษะทางภาษา ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุ ดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการจัดการเรีย นรูดานทักษะ
ทางภาษาผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 91.96 และมีผลการจัดการเรียนรูดานทักษะภาษาอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 43.86 และ S = 5.85) แสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรีย นรูตามแนว
พระราชดําริ เป นชุดกิจกรรมที่ดีสามารถพัฒนานัก เรี ยนได ทั้ง นี้เนื่องจากในการจั ดการเรี ยนการ
สอนของแตละชุดกิจกรรมมี การจัดกิ จกรรมที่ ครบทั้ ง 4 ทักษะ นัก เรียนได ฝกซ้ํา ๆกันหลายๆครั้ง
และในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมกลุม กิ จกรรมคูและกิจกรรมเดี่ยว นักเรียนมีโอกาสไดรวมคิด
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รว มแสดงความคิดเห็ น คนเกงมีโอกาสดูแลแนะนําคนออน คนปานกลางมีสวนรว มสนับสนุน
นอกจากนี้ นักเรีย นทุกคนมี โอกาสในการเปนทั้ง ผูนํ าและผูต าม มีโอกาสรว มแสดงความคิดเห็น
สอดคลองกับ งานวิจัยของศศิธร ศรีพันธ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอั งกฤษ ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนสตรีชัยภู มิ อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ สําหรับ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาใชวิธีพรรณนาวิเคราะห พบวา 1) การจัดการ
เรียนรูตามสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูผูส อนมีก ารจัดการเรียนรูตามขั้ นตอนการสอนภาษาเพื่ อ
การสื่อสาร และการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติ โดยครูผูสอนไดมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม ในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมในกลุมยังมีขอจํากัด คือ ผูเรียนจํานวน
มากเกิ นไป ทํ าให ไม สามารถ ใช เวลาได อย า งเต็ ม ที่ ในขั้ นตอนการฝ กและใช ภาษาในชั้ นเรี ย น
นอกจากนั้ นยังมี การสงเสริ มให ผูเรียน ได รวมมื อกันเรียนรู และการใช สื่อการสอนที่เหมาะสมกั บ
เนื้อหา ทําใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรน การเรียนการสอนเปนอยางมาก
1.3 ผลการศึกษา ทักษะการทํางานกลุม ของผูเรียนโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ”ฉลาดรู” ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุ ม ผา นเกณฑ คิดเปนรอยละ 100
และมีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม
สวนใหญอยูในระบบงานกลุม และในแตละชั่วโมงที่ทํากิจกรรมผูเรียนในแตละกลุมตางก็ตั้งใจและ
ชวยเหลือกัน เต็มที่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมยังเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ
ของตนเอง และเป ดโอกาสใหผู เรี ยนที่ ความสามารถทางการเรียนต่ํ า ได รั บบทบาทในการดํ าเนิ น
กิจกรรมในการสอนเพื่อน ๆ ในกลุม ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาตัวเองไดรับการยอมรับจากเพื่อน ๆ มี
โอกาสไดแสดงความสามารถจึงสงผลใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและมีความภูมิใจในตนเอง ทําให
อยากเรียนวิชาภาษาอั งกฤษสอดคลองกั บผลการจั ดกิจกรรมการเรีย นรูข องสิริบุปผา อุท ารธาดา
(2543 : บทคัด ยอ) ทํา การวิจัย ความสามารถในการอา นของ ผู เรี ยนโดยใช วิธีเ รีย นแบบคนควา
ภายในกลุม โดยใชกลุ มตั วอยางเป นผูเรี ยนชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 4 ภาคฤดู รอน ป การศึกษา 2542
โรงเรี ยนประโคนชั ยพิท ยาคม อํ าเภอประโคนชัย จัง หวัด บุรีรั มย จํา นวน 12 คน โดยไดมาจาก
ผูเ รีย นที่ มี ค วามสนใจเรี ย นภาษาอัง กฤษดํ า เนิ นการวิ จั ย ผลการวิ จั ย พบวา ผู เ รี ย นมี พั ฒ นาการ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยใชวิธีเรียนแบบการคนควาภายในกลุมและผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบการคนควาภายในกลุม
1.4 ผลการศึ กษา คุณ ลัก ษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุ ดกิจกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑ คิดเปน
รอยละ 100 และอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนการจัดการเรียนรู
ผูสอนไดชี้แจงถึงวิธีการประเมินและเกณฑในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมี
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ระเบียบวินัย ในดานความรับผิดชอบ การสงงาน การเขาเรียนและการแตงกายตั้งแตชั่วโมงแรกที่ทําการ
สอบวัดผลกอนเรียน นอกจากนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญใชระบบการกลุม ทําให
สมาชิกในกลุมชวยกันติดตามสมาชิกในกลุมที่มีคุณลักษณะอันไมพึงประสงคใหดําเนินการปรับปรุง
และเปลี่ ยนแปลงตนเองในทางที่ ดีขึ้น อี กทั้ งสมาชิกในกลุ มทุ กคนมีส วนร วมในการประเมิ นเพื่ อน
สมาชิกในกลุมและมีการประเมินคุณลั กษณะทุกแผนการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเอง
การดําเนินการในเรื่องเดิม ซ้ําๆ กันหลายครั้งจะสงผลใหเกิดการปลูกฝงนิสัยใหคงทนติดตัวตลอดไป
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ ม (Exchange Theory) แนวคิดของ
ทฤษฎี นี้พ ยายามจะอธิ บ ายถึ งความสั ม พั นธ ระหว า งสมาชิ ก และกระบวนการของกลุ ม ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดการรวมกลุม แนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การรวมกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรม
และความสัมพันธระหวางสมาชิก เชน การสื่อสาร และการแสดงออกในรูปตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานันท นาคบํารุง (2550 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค ของนักเรียน โรงเรียนกาญจนดิษ ฐวิทยาคม อําเภอกาญจนดิษฐ
จัง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจ มี พ ฤติ ก รรมตามคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงคดีขึ้นทั้งโดยรวมและรายดาน และจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคลดลง
1.5 ผลความพึงพอใจ ของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
“ฉลาดรู” ผูเรียนมีความพึงพอใจผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 และมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
ทั้งนี้เพราะในการจัดกิ จกรรม เปนการจัดกิจ กรรมการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ ผู เรียนมีส วน
รว มในการจั ดกิ จกรรมการเรียนรูอ ยางเป นระบบ ผู เรี ยนได ใช ศักยภาพของตนเองไดเต็ มที่ ในการ
ปฏิบัติงาน ผูเรียนรวมกันคิดสรางสรรคผลงาน รวมกันแกปญหา ผูเรียนมีความสุขและมีความภูมิใจ
ในผลงานที่ ไ ดป ฏิ บั ติ แสดงใหเห็นวา รูป แบบการเรียนรูตามแนวพระราชดํา ริ “ฉลาดรู” เป น
รูปแบบที่ดีมีคุณภาพ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัย ของ
พลอยมณี ลาภจิตร (2548 : บทคัดยอ ) เรื่อง ผลของการใชก ารตูนที่มี ตอการพัฒนาทั กษะเขีย น
ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบว า นักเรียนมีผลการพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบพบวาอยูในระดับดี และมีความพึงพอใจใน
การเรียนในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรีย นกลุมสาระการเรีย นรูภาษาตางประเทศ หนวย
Sufficiency ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีพัฒนาการอยางเห็นไดชัด ( D
= 10.77 และ S D = 1.375 ) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบ
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การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” สามารถพั ฒนานั กเรี ยนได เป นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้งไว
ทั้งนี้เพราะวารูปแบบดั งกลาวนั กเรี ยนไดเ รีย นรู อยางเปนขั้ นตอน ตั้ง แต ขั้นสรางแรงจู งใจในการ
เรียนรู ขั้น แสวงหาความรูดวยตนเอง ขั้นสรางองคความรู ขั้นประยุกตใช และขั้นการทบทวนความรู
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี รัตนา (2547 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยใช ป รี ช าสามารถเป น ฐาน พบว า ภายหลั ง ทดลองใช รู ป แบบการเรี ย นรู ต ามแนว
พระราชดําริ ฯ นัก ศึก ษากลุ มทดลองมี คา เฉลี่ย ความฉลาดทางอารมณ ดา นเกง ดี และมี สุข สูง กว า
กอนทดลองใชรูปแบบการเรียนรู
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ประโยชนในการนําผลวิจัยไปใช
1. ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร มี
ผลการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย Sufficiency Economy ดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะทางภาษา ดานทักษะการทํางานกลุม ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและดานความพึงพอใจ สูงขึ้น
2. ทําใหครูมีแผนการจัดการเรียนรู ชุดกิจกรรม และเครื่องมือวัดผลในหนวยเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ
3. เปนแนวทางใหครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอื่นๆหรือครูผูสอนวิชาอื่น ๆ ไดนํา
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ไปประยุกตใช เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่ มี
ประสิทธิภาพในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน รวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมและเกิด
ความพึงพอใจในการเรียน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในการจัดการเรียนรู
การที่จะนําชุ ดกิจกรรมในรู ปแบบการเรียนรูตามแนะพระราชดําริ “ฉลาดรู” จัดการ
เรียนรูไปใชใหไดผลและมีประสิทธิภาพ ตองปรับบทบาทของผูที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 ดานครู ในการนําชุ ดกิ จกรรมในรูปแบบการจั ดการเรี ยนรู ตามแนะพระราชดําริ
“ฉลาดรู” ครูจําเปนตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ดังนี้
1.1.1 ศึกษา คนควา ทดลองและทําความเขาใจในเรื่องที่จะใหนักเรียน เรียนรูเปน
อยางดีลวงหนา
1.1.2 ศึก ษาองค ประกอบของรูปแบบการจั ดการเรีย นรูข องชุ ดกิ จกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ใหเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ

14

ht

tp
:

//d

r-t
ho

ng

so

ok
.c

om

1.1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอนใหเขาใจเปนอยางดีแลวจึงนําไปใช
1.2 ดานนักเรียน
1.2.1 ชี้ แจงหลั กและวิธี การดํ าเนินกิ จกรรมของชุ ดกิ จกรรมในรูป แบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
1.2.2 นักเรียนควรมี ความพรอมในการเรียน ในดานสื่ อ ในดานการใชสื่ อ
เทคโนโลยีเพื่อใชในการสืบคน และมีความตั้งใจ ซื่อสัตย รับผิ ดชอบเพื่อใหการเรียนเปนไปอยาง
สมบูรณและเกิดประโยชนสูงสุด
1.3 ดานแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 12 แผนการเรีย นรู ควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสม
กับเวลาและความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะ แผนที่ 1 The King Biography ควรลดใบงานลง
แผนที่ 2 , 4 เพิ่มใบความรูเกี่ยวกับคําศัพท
1.4 ดานชุดกิ จกรรม ทั้ง 12 ชุด เปนชุดที่ดี มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการจัด การเรียนรู
สามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับ เวลาและสถานการณ อาจเพิ่ม สื่อ ซีดี ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.5 ดานการวัดและประเมินผล ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ สภาพของนักเรียนและ
ควรเนนการประเมินตามสภาพจริง
1.6 ดาน ผูบริหารตองใหการสนับสนุนปจจัยตางๆที่จะสงเสริมการเรียน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรมี การวิ จัย พัฒนาผลการจั ดการเรีย นรู โดยใช ใช ชุดกิ จกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดํ าริ “ฉลาดรู”ในระดับชั้ นอื่น ๆ เชน ระดั บชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6
2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริฉลาดรูในหนวยการเรียนรูอื่นๆ
2.3 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริฉลาดรูในรายวิชาอื่น ๆ
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