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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี

จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ในการ
จัดการศึกษาตองยึดหลักที่วานักเรียนทุกคนมีความสําคัญสูงสุด ดังนั้นในการจัดการศึกษาตองให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน (มาตรา 6)  ในกระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํ านึกที่ถูกตองเกี่ ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย มีความเสมอภาค ภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา
ผลประโยชนสวนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้ง สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การ
กี ฬ า  ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถิ่ น  ภู มิ ป ญ ญ า ไ ท ย  แ ล ะ ค ว า ม รู อั น เ ป น ส า ก ล  ต ล อ ด จ น อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (มาตรา 7) การจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การพัฒนาสาระและการเรียนรูเปนไปอยาง
ตอเนื่อง (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2543 : 9)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ทรงเปนแบบอยางที่ชัดเจนใน
การใชการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ดวยการสรางสังคมแหง
การเรียนรูพระราชทานผานงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ศูนยศึกษาการพัฒนา 
พระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราชนิพนธ ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตร 
ซึ่งลวนแสดงถึงองคประกอบของรูปแบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2550 : 5)

สังคมปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอง
ติดตอ พบปะ เพื่อดําเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาอังกฤษจึงกลายเปน
เครื่องมืออันสําคัญยิ่ง ในการสื่อสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันในการศึกษา
หาขอมูลความรู และถายทอดวิทยาการตางๆแกกัน ปจจุบันการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนประโยชนตอ
การสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูล จากแหลงตาง ๆ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเปน
สิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหสามารถนําประเทศสูการ
แขงขันดานในดานตางๆ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน นอกจากจะเนนใหผูเรียน
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารแลว ยังมีความจําเปนที่จะตองใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
เนื้อหาจากรายวิชาตางๆอยางหลากหลาย ตลอดนกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง และเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อใหไดมาซึ่งความรู
ความสามารถที่จะนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอีกดวย  โดยธรรมชาติของภาษาวาดวย
ทักษะการสื่อสาร ไดแก ฟง พูด อานและเขียน เปนเปาหมายสําคัญในการจัดการเรียนรูที่ทําให
ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการอานและเขียนเปนทักษะที่มีความสําคัญยิ่งในการสงเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เพราะเปนวิธีที่สะดวกที่สุดที่
ผูเรียนจะสามารถหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆมากมาย  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National  Test)  ปการศึกษา  2549ป
การศึกษา  2550 และผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2551 
ตามกลยุทธที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ปรากฏวารอยละของคาคะแนนเฉลี่ยในปการศึกษา 2549  
เทากับ  28.73  ปการศึกษา 2550  เทากับ 25.56 และปการศึกษา 2551 เทากับ 29.64  เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรอยละระหวาง ปการศึกษา 2549 กับ ปการศึกษา 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  วิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2551 ใน
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรเขต 1 มีคาเฉลี่ย รอยละ 25.47 และ.26.87..ตามลําดับ กลุม
เครือขายสําโรงทาบ 1 มีคาเฉลี่ยรอยละ  25.28 และ 29.05..อยูในลําดับที่ 8 จากทั้งหมด  16  
เครือขาย โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม มีคาเฉลี่ยรอยละ  25.43 อยูในลําดับที่ 44 จากจํานวน
โรงเรียนทั้งหมด  118  โรงเรียน แสดงใหเห็นไดวาผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาพรวมและผลสัมฤทธิ์ของ
กลุมเครือขายสําโรงทาบ 1 อยูในระดับต่ํามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเชนเดียวกัน 
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 1. 2550 : 15) จากการประเมินทั้งสองอยางสงผลใหเห็น
ถึงความลมเหลวของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษในปจจุบันยังไมสามารถพัฒนาศักยภาพของผู เรียนใหบรรลุตามเปาหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผูเรียนไม
สามารถที่จะนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันหรือการศึกษา ตอที่สูงขึ้นได จาก
การศึกษาพบวา มีหลายสาเหตุ เชน ผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนนอย สื่อการเรียนการสอนมีนอย ครู
ผูสอนใชวิธีการสอนที่ไมเหมาะสม ผูเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนไมมีนิสัย
รักการอาน ไมเปนผูใฝรูและใฝเรียน ไมศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ไมสามารถนําแหลงเรียนรู
ที่มีมากมายมาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งประสบกับปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษดังกลาวมาขางตน เห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนจะตองปรับแนวคิดและวิธี
จัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพของตน จึงได
ศึกษา แนวการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองนโยบายของหลักสูตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะสงผล
ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีหลายวิธีขึ้นอยูกับผูสอนที่จะ
เลือกใช ใหเหมาะสมกับเนื้อหา เชน การสอนแบบรวมมือ การสอนโดยใชโครงงาน การสอนแบบ
ซิบปา การสอนโดยใชการวิจัย การสอนแบบบูรณาการและการสอนตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”
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จากวิธีการทั้งหลายดังกลาวผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” นาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ เพราะ การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู”
เปนการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนเกิดความสมดุลทั้งทางกาย ปญญา 
คุณธรรม และทักษะการใชชีวิต สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ใชความรูใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง และสวนรวม สรางเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางตนเองกับสังคมและ
ธรรมชาติแวดลอม อีกทั้งเปนการเรียนรูที่มีครอบครัว ครู ชุมชนและทรัพยากรการเรียนรูอื่นๆเปน
เครื่องมือสนับสนุน (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2550 : 89)  ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ “ฉลาดรู” มีขั้นตอนการสอนที่สําคัญคือ ขั้นการสรางแรงจูงใจในตนเอง (S : Self-
motivate) เปนการกระตุนใหผู เรียนเห็นความสําคัญ เห็นคุณคาและชี้ใหเห็นวาสิ่งที่เรียนมี
ความหมายตอตัวผูเรียนอยางไร ขั้นการเสาะแสวงหาความรู (I : Investigation) เปนขั้นที่ครู
ดําเนินการสนับสนุนการแสวงหาความรูของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่จะใหผูเรียนไดมีสวนรวม
กิจกรรมการเรียนรูทุกคนในสภาพที่สอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด การสรางองคความรู(C : 
Construction) เปนขั้นที่ครูตองกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงสิ่งตางๆเขาดวยกัน 
โดยพยายามใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียนดวยตนเอง วิเคราะห แปลความหมาย ตีความหมาย สังเคราะห
ขอมูลแลวสรุปเปนองคความรู การนําความรูไปใช(A:Aplication)  เปนขั้นตอนการกระตุนให
ผูเรียนนําความรูที่ไดไปสรางผลงาน ชิ้นงาน และแกปญหาการทํางานของตน  การทบทวนความรู
(R:Revision) เปนขั้นที่นักเรียนสามารถตรวจสอบ สรุปองคความรูที่ไดรับและสรางขึ้น แตอยางไร
ก็ตามรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดจําเปนจะตองใช
สื่อประกอบในแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาชุดกิจกรรมเปนทางเลือกหนึ่ง
ที่เหมาะสมสําหรับนํามาใชในขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบดังกลาว เพราะเปนชุดสื่อที่เกิด
จากการนําสื่อและกิจกรรมหลายชนิดมาจัดชุดรวมกันใหเปนระบบ นําไปใชในขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”ไดงาย สอดคลองกับธรรมชาติวิชา
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจะชวยใหบรรยากาศการเรียนการสอนมีความสนุกสนานไดทั้งความรูและ
ทักษะทางภาษาตลอดจนนักเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีความรับผิดชอบ และ มีวินัยในการ
เรียนรูมากขึ้นดวย

อนึ่งนอกจากความสําคัญในเรื่องของนวัตกรรมที่เปนวิธีการและสื่อที่กลาวมาแลวสาระ
การเรียนรูก็มีสวนสําคัญโดยเฉพาะสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูสถานศึกษา และการจัดการเรียนรูเปนสาระที่เปนจุดเนนและเปนแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการใหทุกโรงเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ในชั้น
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มัธยมศึกษา  ปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม ยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการเรียนการสอน ผูวิจัยพิจารณาเห็นวาหากมีการจัดทําหนวยการเรียนรู
ดังกลาวนี้ขึ้นและนําไปใชในการเรียนการสอนดวยก็จะทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะผูเรียนจะมีความรูความเขาใจ และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพดวย

จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงพิจารณาเห็นวา หากนําเอาชุดกิจกรรมมาใช
ในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” (ยุทธศาสตร SICAR MODEL) แลวนําไป
พัฒนาผลการจัดการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษ ก็นาจะทําใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดีขึ้น ผูวิจัยจึง
ศึกษาผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ หนวย Sufficiency Economy โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบ
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสําโรงทาบ
วิทยาคม อําเภอสําโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร โดยคาดหวังวาการศึกษาเรื่องนี้จะชวยให
นักเรียนมีผลการจัดการเรียนรูในหนวย ใน Sufficiency Economy สูงขึ้นและสามารถนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได สงผลใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณตามจุดมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545  
รวมทั้งมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย 

Sufficiency Economy ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานทักษะทางภาษา ดานทักษะการทํางาน
กลุม ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคและดานความพึงพอใจ โดยใชชุดกิจกรรมใน รูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย 
Sufficiency Economy ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อําเภอสําโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใชชุดกิจกรรมใน
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

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
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

แผนภาพที่  1  กรอบความคิดการวิจัย

ตัวแปรตน
การจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม
ในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ”ฉลาดรู”

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

2. การออกแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้  ออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน กับนักเรียนกลุม

เดียวกันโดยมีการประเมินกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการทําวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  3  ประเภทดังนี้

3.1 แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 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 ไดคาเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ ดานความเหมาะสมไดคาเฉลี่ยอยูใน
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) คุณภาพจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 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) มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.62   (4) นักเรียนมีผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน  เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 การวิจัยครั้งมีเครื่องประเมินผลการเรียนรูที่ผานการ
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญและผานการทดลองใชในปการศึกษา 2552 ดังนี้

2.3.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปน
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคุณภาพดังนี้คือ ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาดัชนีความ
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 แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา มี 4 ฉบับยอย คือ (1)การฟง มี
คุณภาพดังนี้ มีคาความยากตัวถูกอยูในชวง  0.43-0.74 และคาอํานาจจําแนกอยูในชวง  0.57 – 1.00 
และหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20 ไดเทากับ 0.94 (2) การพูด มีคุณภาพดังนี้ผูเชี่ยวชาญได
ประเมิน คาดัชนีความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00 และ คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.86 (3 )การอานมีคุณภาพดังนี้ผูเชี่ยวชาญไดประเมิน คาดัชนีความเหมาะสม ความถูกตอง 
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 แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม เปนแบบประเมินที่
ผูเชี่ยวชาญไดประเมิน   คาดัชนี ความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และ
มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.81

2.3.4 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  เปนแบบประเมินที่
ผูเชี่ยวชาญไดประเมินคาดัชนี ความเหมาะสมความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และมี
ความชื่อมั่นเทากับ 0.97

2.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ เปนแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญได
ประเมินคาดัชนีความเหมาะสม ความถูกตอง และความสอดคลอง เทากับ 1.00และมีความเชื่อมั่น
เทากับ 0.81
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอสรุปและอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ผลการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย Sufficiency 

Economy โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ดังตอไปนี้
1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

หนวย Sufficiency Economy ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ “ฉลาดรู” หลังเรียน พบวา โดยภาพรวมนักเรียนผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 97.22 อยูใน
ระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนมี
พัฒนาการอยางเห็นไดชัด (  D = 10.77  และ S  D =  1.375   ) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดง
ใหเห็นวาชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”เปนชุดกิจกรรม ที่ดี สามารถ
พัฒนาผูเรียนได เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ “ฉลาดรู” มีขั้นตอนการสอนที่ฝกใหผูเรียนตระหนักถึงปญหา เห็นคุณคาของสิ่งที่จะ
เรียนซึ่งเปนแรงจูงใจใหศึกษาคนควา แสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถสรางองคความรูดวย
กระบวนการคิด ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได และตรวจสอบตนเองเพื่อนําผลไปพัฒนาตนเองตอไป 
นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรูมีกิจกรรมที่หลากหลาย นาสนใจ และมีเนื้อหาที่ทันสมัยและเปนเนื้อหา
ที่ใกลตัวผูเรียน มีอยูในทองถิ่นของตนเองและไดเรียนรูในรายวิชาอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งเราที่ใหผูเรียน
มีความกระตือรือรน และมีความตั้งใจที่จะเรียนและทํางานที่ตนเองชอบและถนัด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บัญชา วัดเขาหลาม (2552 :  บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง “My House and Home” สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 พบวา ชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษ82.04/88.70 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 การศึกษาความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22

1.2  ผลการศึกษาทักษะทางภาษา ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีผลการจัดการเรียนรูดานทักษะ
ทางภาษาผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 91.96 และมีผลการจัดการเรียนรูดานทักษะภาษาอยูในระดับปาน
กลาง ( X = 43.86  และ S = 5.85) แสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ เปนชุดกิจกรรมที่ดีสามารถพัฒนานักเรียนได ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการ
สอนของแตละชุดกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมที่ครบทั้ง 4 ทักษะ นักเรียนไดฝกซ้ําๆกันหลายๆครั้ง
และในการจัดกิจกรรมมีทั้งกิจกรรมกลุม กิจกรรมคูและกิจกรรมเดี่ยว นักเรียนมีโอกาสไดรวมคิด
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รวมแสดงความคิดเห็น คนเกงมีโอกาสดูแลแนะนําคนออน คนปานกลางมีสวนรวมสนับสนุน 
นอกจากนี้นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการเปนทั้งผูนําและผูตาม มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น 
สอดคลองกับ งานวิจัยของศศิธร  ศรีพันธ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูวิชา
ภาษาอังกฤษ ตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อําเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ สําหรับ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาใชวิธีพรรณนาวิเคราะห พบวา 1) การจัดการ
เรียนรูตามสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ครูผูสอนมีการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร และการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติ โดยครูผูสอนไดมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม ในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมในกลุมยังมีขอจํากัด คือ ผูเรียนจํานวน
มากเกินไป ทําใหไมสามารถ ใชเวลาไดอยางเต็มที่ในขั้นตอนการฝกและใชภาษาในชั้นเรียน 
นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมใหผูเรียน ไดรวมมือกันเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา ทําใหผูเรียนสนใจและกระตือรือรน การเรียนการสอนเปนอยางมาก

1.3  ผลการศึกษา ทักษะการทํางานกลุมของผูเรียนโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ”ฉลาดรู” ผูเรียนมีทักษะการทํางานกลุม ผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100
และมีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการใหนักเรียนดําเนินกิจกรรม
สวนใหญอยูในระบบงานกลุม และในแตละชั่วโมงที่ทํากิจกรรมผูเรียนในแตละกลุมตางก็ตั้งใจและ
ชวยเหลือกัน เต็มที่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมยังเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ
ของตนเอง และเปดโอกาสใหผู เรียนที่ความสามารถทางการเรียนต่ํา ไดรับบทบาทในการดําเนิน
กิจกรรมในการสอนเพื่อน ๆ ในกลุม ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาตัวเองไดรับการยอมรับจากเพื่อน  ๆมี
โอกาสไดแสดงความสามารถจึงสงผลใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเองและมีความภูมิใจในตนเอง ทําให
อยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษสอดคลองกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูของสิริบุปผา  อุทารธาดา 
(2543 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยความสามารถในการอานของ ผูเรียนโดยใชวิธีเรียนแบบคนควา
ภายในกลุม โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  ภาคฤดูรอน ปการศึกษา  2542 
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย จํานวน  12  คน โดยไดมาจาก
ผูเรียนที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษดําเนินการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีพัฒนาการ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยใชวิธีเรียนแบบการคนควาภายในกลุมและผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนแบบการคนควาภายในกลุม

1.4  ผลการศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค ของผูเรียนที่เรียนโดยใชชุดกิจกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑ คิดเปน
รอยละ 100 และอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผนการจัดการเรียนรู 
ผูสอนไดชี้แจงถึงวิธีการประเมินและเกณฑในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานความมี
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ระเบียบวินัย ในดานความรับผิดชอบ การสงงาน การเขาเรียนและการแตงกายตั้งแตชั่วโมงแรกที่ทําการ
สอบวัดผลกอนเรียน นอกจากนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญใชระบบการกลุม ทําให
สมาชิกในกลุมชวยกันติดตามสมาชิกในกลุมที่มีคุณลักษณะอันไมพึงประสงคใหดําเนินการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งสมาชิกในกลุมทุกคนมีสวนรวมในการประเมินเพื่อน
สมาชิกในกลุมและมีการประเมินคุณลักษณะทุกแผนการจัดการเรียนรูทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเอง 
การดําเนินการในเรื่องเดิม ซ้ําๆ กันหลายครั้งจะสงผลใหเกิดการปลูกฝงนิสัยใหคงทนติดตัวตลอดไป 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม (Exchange Theory) แนวคิดของ
ทฤษฎีนี้พยายามจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสมาชิก และกระบวนการของกลุม ซึ่ง จะ
กอใหเกิดการรวมกลุม  แนวคิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้ คือ การรวมกลุมจะมีการแลกเปลี่ยนพฤติกรรม
และความสัมพันธระหวางสมาชิก เชน การสื่อสาร และการแสดงออกในรูปตาง  ๆเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานันท  นาคบํารุง (2550 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา นักเรียนมีความรูความเขาใจ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดีขึ้นทั้งโดยรวมและรายดาน และจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคลดลง

1.5  ผลความพึงพอใจ ของผูเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 
“ฉลาดรู” ผูเรียนมีความพึงพอใจผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 100 และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้เพราะในการจัดกิจกรรม เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ ผูเรียนไดใชศักยภาพของตนเองไดเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน ผูเรียนรวมกันคิดสรางสรรคผลงาน รวมกันแกปญหา ผูเรียนมีความสุขและมีความภูมิใจ
ในผลงานที่ไดปฏิบัติ แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” เปน
รูปแบบที่ดีมีคุณภาพ ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ
พลอยมณี  ลาภจิตร (2548 : บทคัดยอ) เรื่อง ผลของการใชการตูนที่มีตอการพัฒนาทักษะเขียน
ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีผลการพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบพบวาอยูในระดับดี และมีความพึงพอใจใน
การเรียนในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หนวย 
Sufficiency ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตาม
แนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลการเรียนรู ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีพัฒนาการอยางเห็นไดชัด (D
= 10.77 และ   S  D = 1.375  ) แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบ

htt
p:/

/dr
-th

on
gs

oo
k.c

om



13

การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู” สามารถพัฒนานักเรียนได เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
ทั้งนี้เพราะวารูปแบบดังกลาวนักเรียนไดเรียนรูอยางเปนขั้นตอน ตั้งแต ขั้นสรางแรงจูงใจในการ
เรียนรู ขั้น แสวงหาความรูดวยตนเอง ขั้นสรางองคความรู ขั้นประยุกตใช และขั้นการทบทวนความรู
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี รัตนา (2547 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา โดยใชปรีชาสามารถเปนฐาน พบวา ภายหลังทดลองใชรูปแบบการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริฯ นักศึกษากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ ดานเกง ดี และมีสุขสูงกวา
กอนทดลองใชรูปแบบการเรียนรู

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 เพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพในดานการฟง การพูด การอาน การเขียน รวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมและเกิด
ความพึงพอใจในการเรียน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชในการจัดการเรียนรู

การที่จะนําชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรูตามแนะพระราชดําริ “ฉลาดรู” จัดการ
เรียนรูไปใชใหไดผลและมีประสิทธิภาพ ตองปรับบทบาทของผูที่เกี่ยวของดังนี้

1.1 ดานครู ในการนําชุดกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนะพระราชดําริ 
“ฉลาดรู” ครูจําเปนตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ดังนี้

1.1.1 ศึกษา คนควา ทดลองและทําความเขาใจในเร่ืองที่จะใหนักเรียน เรียนรูเปน
อยางดีลวงหนา

1.1.2 ศึกษาองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมใน
รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”ใหเขาใจในรายละเอียดตาง ๆ
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1.1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอนใหเขาใจเปนอยางดีแลวจึงนําไปใช
1.2 ดานนักเรียน

1.2.1 ชี้แจงหลักและวิธีการดําเนินกิจกรรมของชุดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”

1.2.2 นักเรียนควรมีความพรอมในการเรียน ในดานสื่อ ในดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อใชในการสืบคน และมีความตั้งใจ ซื่อสัตย รับผิดชอบเพื่อใหการเรียนเปนไปอยาง
สมบูรณและเกิดประโยชนสูงสุด

1.3 ดานแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 12 แผนการเรียนรู ควรปรับกิจกรรมใหเหมาะสม
กับเวลาและความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะ แผนที่ 1 The King Biography ควรลดใบงานลง 
แผนที่ 2 , 4 เพิ่มใบความรูเกี่ยวกับคําศัพท

1.4 ดานชุดกิจกรรม ทั้ง 12 ชุด เปนชุดที่ดี มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการจัดการเรียนรู
สามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ อาจเพิ่มสื่อ ซีดีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.5 ดานการวัดและประเมินผล ควรเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนและ
ควรเนนการประเมินตามสภาพจริง

1.6 ดาน ผูบริหารตองใหการสนับสนุนปจจัยตางๆที่จะสงเสริมการเรียน 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครั้งตอไป

2.1 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู โดยใชใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการ
เรียนรูตามแนวพระราชดําริ “ฉลาดรู”ในระดับชั้นอื่น ๆ เชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 

2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริฉลาดรูในหนวยการเรียนรูอื่นๆ

2.3 ควรมีการวิจัยพัฒนาผลการจัดการเรียนรู โดยใชชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวพระราชดําริฉลาดรูในรายวิชาอื่น ๆ
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