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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตและสัง คม โดยใชรูปแบบการเรียนรูแ บบ “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลุมตัวอยางในการวิจัย
คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูจ ํานวน 5 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 1 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิ จั ย พบว า การใช รู ป แบบการเรี ย นรู แ บบ “ฉลาดรู ” ตามแนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สงผลใหนักศึกษากลุม
ตัวอยางทําคะแนนหลังเรียนไดมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนรู การเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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Abstract
The objective of this research was to develop learning achievement of students
in Life and Social Quality Development course by use of learning model by “Learn Wisely
Concept” in accordance with the royal initiative of His Majesty King Maha Bhumibol
Adulyadej the Great. The subjects in this study were 15 students at Rajamangala University
of Technology Isan Sakon Nakhon Campus who were registered in the 00-012-001 Life and
Social Quality Development course in the second semester in academic year 2016.The
research instruments consisted of 5 instructional plans and one achievement test. The
statistics used in data analysis were mean, S.D., and t-test.
The results found that the use of Learning Model by “Learn Wisely Concept” in
accordance with the royal initiative of His Majesty King Maha Bhumibol Adulyadej the
Great to develop learning achievement of students in Life and Social Quality Development
course resulted in the subjects’ post-test scores which were significantly higher than the
pre-test scores at the .05 level
Keywords: Learning Model, Learn Wisely Concept, Development of learning achievement

บทนํา

ปจจุบัน เปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆ จากทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง รวมถึงประเทศไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก อันเกิดจากความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสารสนเทศ สิ่งดังกลาวเปน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให โ ลกอยู ใ นยุ ค การสื่ อ สารไร พ รมแดน ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ทั้ ง โอกาสและการพั ฒ นา
ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลก การพั ฒ นาด า นการศึ ก ษาจึ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เพื่ อ เป น
การเตรียมพรอมรับสถานการณในอนาคต (นวพร ชลารักษ, 2558, น. 65) และในประเด็นที่คลายคลึง
กัน ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธสิ ถาบันสงเสริมการจัดการความรู
เพื่อสังคม ไดกลาวถึงผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 วาตางจากยุคเกาอยางมาก คือ ผูเรียนยุคใหมมีความรู
มากและเขาถึงความรูไดงาย เพราะฉะนั้น จึงยากมากที่ผูเรียนจะสนใจการเรียนในหองเรียน เพราะมี
เรื่องอื่นที่สําคัญกวา ดังนั้น วิธีการสรางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ครูตองไมเพียงแตเอาใจใสผูเรียน
เทานั้น ยังตองมีทักษะในการ “จุดไฟ” ในใจของผูเรียน ใหรักการเรียนรู ใหสนุกกับการเรียนรู หรือทําให
การเรียนรูสนุก และกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไป ครูจึงตองยึดหลัก “สอนนอย เรียนมาก” (Teach
less learn more) กลาวคือ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของผูเรียน ครูตองตั้งคําถามและตอบไดวา ผูเรียน
ได เ รี ย นรู อ ะไร และเพื่ อ ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ใ นสิ่ ง เหล า นั้ น ครู จ ะต อ งทํ า อะไร หรื อ ไม ทํ า อะไรบ าง
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ในสภาพการณเชนนี้ ครูยิ่งมีความสําคัญ มากขึ้น และทาทายครูทุกคนอยางที่สุด ที่จะทําใหผูเรี ยนได
เรียนแบบไมขาดทักษะสําคัญ (วิจารณ พานิช, 2555; 2556)
การเรียนรูเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาชีวิต เปนเครื่องแสดงใหรูวาบุคคลนั้นมี
ความเจริญงอกงาม การเรียนรูอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา
และสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ผูเรียนจึงมีอํานาจอยูในตัวเอง ที่จะชี้นําตนเอง
ใหเปนผูที่รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรูของตนเอง สามารถสรางความรูผานกระบวนการคิด เรียนรู
ดวยสมอง กาย และใจ ใหเรียนรูอยางตอเนื่องและเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
เปน ผูสั่ง สมความรูใหมีความกาวหนาในอาชีพและการดํารงชีวิต การเรียนรูจึงเปนไปเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของเยาวชนใหสามารถคิดเปน ทําเปน ภายใตทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม ทักษะการคิด
อยางมีวิจารณญาณ มีทักษะการจัดการบนพื้นฐานคุณธรรม คานิยมที่ดีงามทางศาสนาและวัฒนธรรม
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2545, น. 1) ระบุไววา วัฒนธรรมการเรียนรูใหม จะชวยพัฒนาคนไทยให
เปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของตนเอง เปนคนที่มีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น เคารพกฎกติกาของสังคม มีความขยัน ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความสามารถใน
ดานการใชภาษาสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหแบบวิทยาศาสตร คิดเปนระบบ สามารถใช
สติปญญา สุขภาพกายและใจดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ บุคลิกภาพ ราเริงแจมใส จิตใจออนโยนและเกื้อกูล
มนุษยสัมพันธดี เผชิญและแกไขปญหาได ดํารงชีวิตอยางมีอิสระและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปน
แบบอยางที่ชัดเจนของการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ดวยการสรางสังคม
แหงการเรียนรูพระราชทานผานงานโครงการและศูนยการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํ าริ
ซึ่งพระราชดํารัส พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตร แสดงใหเห็นถึงรู ปแบบ
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ตลอดจนวั ฒ นธรรมในการดํ ารงชี วิ ต สามารถอยู ร ว มกั น อย างมี ค วามสุ ข สอดคล อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ (สํ า นั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ , 2545, น. 8) จากการศึ ก ษา
พระราชดําริที่ปรากฏในเอกสารพบวา พระองคทรงมีพระจริยาวัตรที่เปนแบบอยางของการศึกษาตลอด
ชีวิต ทรงใหสติกับประชาชน เพื่อใหเห็นความสําคัญของการเรียนรู การสาธิตวิธีการแกปญหาและสราง
สังคมแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ที่พระราชทานผานพระราชกรณียกิจ
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระองคทรงแสดงลักษณะการเรียนรู 3 ลักษณะ คือ ทรงเรียนรู
ในเรื่องที่สนพระทัย ทรงศึกษาหาความรูดวยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร จากการสอบถามผูรู
และจากของจริง ทรงเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยพระองคเอง ตั้งแตขั้นทดลองจนนําไปสูการปฏิบัติจริง
การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท คือ ทรงศึกษาขอมูลลวงหนาอยางละเอียด แลวทรงหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูอยูในพื้นที่รวมกับขอมูลของนักวิชาการ แลวจึงพระราชทานแนวพระราชดําริในการแกปญหา พระองค
ทรงเรียนรูอยางมีเปาหมาย ใชวิธีการหาความรูหลากหลายวิธี ทั้งจากหนังสือ ตํารา จากสถานการณจริง
และจากการสอบถามผูรู เรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริง ฝกฝนจนเกิดทักษะ สามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริงในชีวิต เรียนรูอยางมีความสุข รวมทั้งมีการตรวจสอบและทบทวนความรู
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การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองคํานึงถึงทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแหงอนาคตใหม การเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21” ที่ตองการเห็นเยาวชนมีทักษะ 3R ประกอบดวย Reading (การอาน) Writing (การเขียน)
และ Arithmetic (คณิตศาสตร) และ 7C ประกอบดวย Critical thinking & Problem solving (ทักษะ
ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญ หา) Creativity & Innovation (ทักษะดาน
การสรางสรรคและนวัตกรรม) Cross-culture understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม
ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางาน
เปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information & Media literacy (ทักษะดานการสื่อสาร
สารสนเทศ และ รูเทาทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) สาระวิชาหลัก
และทั กษะเพื่ อการดํ ารงชี วิ ตในศตวรรษที่ 21 ได แก ภาษาอั ง กฤษ การอ าน ภาษาของโลก ศิ ลปะ
คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร การปกครอง และความเปนพลเมืองที่ดี
จะเห็นไดวาการสอนวิชาสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูตองทํางานหนักในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหบรรลุจุ ด หมายของหลัก สูต ร ในการพัฒ นาผูเรียนให เปน ทรัพ ยากรมนุษย ที่มี คุ ณ ภาพ
เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปตอไป ครูสังคมศึกษาควรใชกระบวนการเนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยการศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน
ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล จัดบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู จัดเตรียม และเลือกใชสื่อใหเหมาะสม มีการประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย และวิเคราะหผลการประเมิน มาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในขณะเดียวกัน ครูตองสงเสริมใหผูเรียนเปลี่ยนบทบาทเชนกัน โดย
ผูเรียนตองกําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึง
แหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวย
วิธีการตาง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง (กนก จันทรทอง, 2560, น. 229) ซึ่งการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนแสวงหาความรู
ดวยการลงมือปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบการสอนแบบฉลาดรู ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550, น. 89) ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรูตามแนวพระราชดํ าริ
“ฉลาดรู” มีขั้นตอนการสอนที่สําคัญคือ (1) ขั้น S : Self - Motivation (การสรางความตระหนัก) การเรียนรู
ที่ดี เปนการเรียนที่ผูเรียนไดตระหนักประจักษแจงถึงปญหาและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจ
ใหศึกษาคนควา และแสวงหาความรูทั้งดวยตนเองและแลกเปลี่ยนกับผูอื่น (2) ขั้น I : Investigation
(การเสาะแสวงหาความรู) การเรียนรูที่ดี ผูเรียนสามารถที่จะเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมในการแสวงหา
ความรู เชน การสังเกต การอาน การฟง การจดบันทึก การตั้งคําถาม การคิด การแลกเปลี่ยนความรู
รวมกับผูอื่น การทดลอง การปฏิบัติและการวิจัย เปนตน (3) ขั้น C : Construction (การสรางองคความรู)
การเรียนรูที่ดี เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสรางสรรคความรูดวยตนเอง โดยการใชกระบวนการคิดเชื่อมโยง
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ความรูใหมเขากับความรูและประสบการณเดิม (4) ขั้น A : Application (การนําความรูใหมไปใช) การเรียนรู
ที่ผูเรียนสามารถนํากระบวนการหรือความรูที่ได ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสวนรวม (5) ขั้น R :
Revision (การทบทวน ความรู) การเรียนรูที่ผูเรียนสามารถตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาองคความรูของ
ตนเองใหถูกตอง และเปนสากลอยูเสมอ ขั้นสรุป : ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา และครูย้ําเตือน
การทํางานกลุม ความมีวินัยในการเรียน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรูแ บบฉลาดรู ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด ความสมดุ ล ทั้ ง ทางกาย ป ญ ญา
คุ ณ ธรรม และทั ก ษะการใช ชี วิ ต เน น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย กลางการเรี ยนรูที่ เ ป น องค ป ระกอบรวมของ
การพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางสติปญญา พัฒนาการทางจิตใจ วินัย คุณธรรม พัฒนาการทาง
ทักษะการใชชีวิต และทางสังคม ใชทรัพยากรการเรียนรูที่หลายหลาย โดยมีครู ครอบครัว และชุมชน
เปนผูสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนทําประโยชนตอตนเองและสวนรวม เปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่
ดีระหวางมนุษยและมนุษย มนุษยและสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพ มีความหมาย มีเปาหมาย และมีความสุข ผูเรียนไดพัฒนาวิธีการเรียนรูจากความคิดของผูอื่น
การคิดใครครวญตนเองและจากการปฏิบัติ พัฒนาลักษณะการเรียนรูที่รูจริง รูแจง รูลึกซึ้ง และเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต พัฒ นาวิธีการนําความรูไปใช โดยใหรูจักการผสมผสานทางวิชาการและนํา
ความรูไปใชอยางมีปญญา พัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะดานรางกาย ปญญา ดานคุณธรรม ดานทักษะ
การใชชีวิตและดานสังคม นอกจากนี้ ยัง ชวยใหนักเรียนมีผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทํางานกลุม ความมีวินัยและความพึงพอใจสูงขึ้น หรือผานเกณฑที่กําหนด รูปแบบ
การเรียนรูฉลาดรู เปนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผูเรียนไดครบทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย
อารมณ สติปญ ญาและสังคม โดยหลักการของการเรียนรูฉลาดรู คือ การชวยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนรู ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวม
ในกระบวนการเรี ย นรู ใ หม ม ากที่ สุ ด ให ผู เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ กั น และได เ รี ย นรู จ ากกั น และกั น
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู ความเห็น และประสบการณใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใหผูเรียนได
เรียนรูกระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย และสามารถนํา
ความรูที่ไ ดไ ปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน ดัง เชน พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบั ตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ความตอนหนึ่งวา
“...ความรูนั้น สําคัญ ยิ่ง ใหญ เพราะเปนปจจัยใหเกิดความสามารถและความเจริญ กา วหน า
มนุษยจึง ใฝศึกษากัน อยางไมรูจบสิ้น แตเมื่อพิเคราะหดูแลว การเรียน ความรู แมมากมาย
เพี ย งใด บางที ก็ ไ ม ชว ยให ฉลาดหรือ เจริญ ได เ ท า ไรนัก ถ า หากเรี ย นไม ถู กถ วน ไม รู จริง แท
การศึกษาหาความรูจึงสําคัญตรงที่วาตองศึกษาเพื่อใหเกิด “ความฉลาดรู” คือ รูแลวสามารถ
นํามาใชประโยชนไดจริง ๆ โดยไมเปนพิษเปนโทษ...” (กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ,
2550, น. 55)
จากประสบการณการสอนที่ผานมา ผูวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ยังขาดความตระหนักรูตอเนื้อหาสาระของหัวขอที่เรียน เนื่องจากขาดการปฏิบัติจริง และยังไมเห็น
ภาพตัวอยางการนําความรูไปใชประโยชน จึงเปนเหตุนําไปสูการจัดทําแผนการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรู
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แบบ “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ใหแกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2559 โดยจัดการเรียนรูและปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จนไดรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสม
และผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตลอดจนนํารูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ ไปปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อเปนการพัฒนากระบวน
การจัดการเรียนรูในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และเปนแนวทางจัดการเรียนรูในรายวิชา
อื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสัง คม
โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบฉลาดรู ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรอบแนวคิด
ขั้นตอนรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู”
ขั้นตอนที่ (1) ขั้น S : Self - Motivation
(การสรางความตระหนัก)
ขั้นตอนที่ (2) ขั้น I : Investigation
(การเสาะแสวงหาความรู)
ขั้นตอนที่ (3) ขั้น C : Construction
(การสรางองคความรู)
ขั้นตอนที่ (4) ขั้น A : Application
(การนําความรูใหมไปใช)
ขั้นตอนที่ (5) ขั้น R : Revision
(การทบทวน ความรู)
ตัวแปรตน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม
ตัวแปรตาม
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วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่เรียนในรายวิชา
00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 42 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่เรียนใน
รายวิชา 00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน
ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักศึกษาที่อยูในกลุมเรียนเดียวกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือ 2 ชุด คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
ปฏิบัติ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องมือ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติ ไดแก แผนรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” ตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
แผนรูปแบบการเรียนรู จํานวน 5 แผน ดังนี้
แผนรูปแบบการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การสรางแนวความคิดและเจตคติ
แผนรูปแบบการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
แผนรูปแบบการเรียนรูที่ 3 เรื่อง กลยุทธการบริหารตนเอง
แผนรูปแบบการเรียนรูที่ 4 เรื่อง เทคนิคการครองใจคน
แผนรูปแบบการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การสรางผลผลิตในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
ขั้นนํา : ครูทบทวนความรูเดิม ชี้แจงขั้นตอนการสอน
ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) ขั้ น S (Self - Motivation) การสร า งความตระหนั ก กระตุ น ให เ กิ ด
แรงจูงใจในการเรียน โดยใชภาพ/คําถาม/กิจกรรมกลุม
(2) ขั้น I (Investigation) การเสาะแสวงหาความรู แจกใบความรูใหนักศึกษา
ศึ ก ษา/ดู วิ ดี ทั ศ น / ทํ า กิ จ กรรม ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า ง นํ า เสนอในประเด็ น ที่ กํ า หนด จากนั้ น อาจารย
เสนอแนะเพิ่มเติม
(3) ขั้น C (Construction) การสรางองคความรู นักศึกษาสรุปองคค วามรู
จากการศึกษาใบความรู/การดูวิดีทัศน การทํากิจกรรมกลุมในใบงานที่กําหนดนําเสนอ จากนั้นอาจารย
เสนอแนะเพิ่มเติม
(4) ขั้น A (Application) การนําความรูใหมไปใช แจกใบงาน/แบบฝกปฏิบัติ
ใบกิจกรรม ใหนักศึกษาปฏิบัติเปนรายบุคคล
(5) ขั้น R (Revision) การทบทวนความรู นักศึกษาสรุปองคความรูในใบงาน
และใหทําแบบฝกหัดเปนการบาน
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ขั้นสรุป : สรุปประเด็นตามสาระที่เรียน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชรูปแบบ
การเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย จํานวน 120 ขอ ใชวัดกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรี ยนรู
“ฉลาดรู” การตรวจใหคะแนน คือตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน
เครื่ อ งมื อ วิจั ย ทั้ง หมด ผ า นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงในด า นเนื้อหาและภาษาที่ ใช โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน หลังจากนั้น ผูวิจัยนําเครื่องมือในการวิจัยที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง และคัดเลือกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้นไป ทําการปรับปรุงแกไข จากนั้น จึงนําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไ ด
ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กอนการใชรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน
กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. หลัง การใชรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน
กับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ป SPSS for Windows โดยมี ก ารวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนของนักศึกษากอนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู”
โดยใชสถิติทดสอบความแตกต างของคะแนนกอนและหลัง การจั ดการเรี ยนรูโดยใช t-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05
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ผลการวิจัย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Table 1 The difference of pre-test scores and post-test scores the learning process by
“Learn Wisely” concept of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
X

S.D.

Pre - test
(120 point)
52
60
42
51
44
58
53
41
59
42
50
58
41
58
62
51.40
7.69

Post - test
(120 point)
62
59
45
59
81
62
56
55
80
60
62
58
42
58
63
60.13
10.22

จาก Table 1 พบว า ก อ นการใช รู ป แบบการเรีย นรู “ฉลาดรู ” ตามแนวพระราชดํ าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นักศึกษามีคาเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 51.40 คะแนน หลังการใชรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนว
พระราชดําริฯ นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 60.13 คะแนน
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การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Table 2 The comparison of average scores earned by the pre-test scores and post-test
scores the learning process by “Learn Wisely” concept of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej the Great
Test
N
S.D.
t
p
x̅
Pre - test
15
51.40 7.69
.00
Post - test
15
60.13 10.22 3.24
จาก Table 2 พบว า หลั ง การใช รู ป แบบการเรี ย นรู “ฉลาดรู ” ตามแนวพระราชดํ า ริ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร นั ก ศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง กวากอนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนว
พระราชดําริฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบฉลาดรู ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
หลังจากนักศึกษาไดเรียนโดยใชเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบฉลาดรู ตามแนวพระราชดําริฯ ทําใหนักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบฉลาดรู ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา
กอนการใชรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริฯ นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเทากับ 51.40 คะแนน หลังการใชรูปแบบการเรียนรู “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดํ าริ ฯ
นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 60.13 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา
หลัง เรียนสูง กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง สอดคลองกับ กนกพร บุญ แซม
(2561, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย หนวยทําดีอยาหวั่นไหว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดย
ใชชุดกิจกรรมในการสอนแบบฉลาดรู (SICAR Model) พบวา ผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

80

วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

หลังเรียน ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 77.72 อยูในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบ
แลวพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
การศึกษาผลการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร หนวยสถิติและความนาจะเปน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 โดยใชชุดกิจกรรม
การสอนแบบฉลาดรู (SICAR) (ธนัชชา ศรีรัตน, ทองสุข วันแสน, ศิริพร อยูประเสริฐ, ชญานิธิ แบรดี้,
กฤติกรณ ศรีโสภา, และพรพิมล ศรีสุวรรณ, 2562, บทคัดยอ) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีกอนเรียน
พบวา ผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนเต็ม คิดเปน
รอยละ 100 อยูในระดับต่ํา เมื่อทดสอบแลวพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกรณีหลังเรียน พบวา ผลการเรียนรูดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ า นเกณฑ ร อ ยละ 60 ของคะแนนเต็ ม คิ ด เป น ร อ ยละ 100 อยู ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ ทดสอบแล ว พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกับ
พัชรี แจมใส, รัตติยยา กรวยทอง, รุจิรา สรอยทอง, และสาวิตรี งามทรัพย (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา
ผลการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตร หนวยระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา
ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ปการศึกษา 2552 โดยใชการสอนแบบฉลาดรู SICAR Model
ผลการวิจัยดานความพึงพอใจในการเรียน พบดังนี้ ในภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หนวยระบบนิเวศ ผานเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51)
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดั บมาก (x̅ =4.4 ,S.D.= 0.8)
เมื่อทดสอบแลวสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจผ านเกณฑอยู ในชวงรอยละ 83.87-100 อยูในระดับมากจํานวน 14 ขอ เมื่อ
ทดสอบแลวนักเรียนมีความพึงพอใจสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลอง
กับ ศุภานัน สิทธิเลิศ, รสสุคนธ มกรมณี, มาลี พัฒนกุล, สมหมาย ปวะบุตร, และบุญฤดี อุดมผล (2555,
บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตแนวพระราชดําริดานการเรียนรู “ฉลาดรู” สูการออกแบบการจัดการเรียนรู
ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู พบวา นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยมี ผลคะแนนอยูในระดั บดีมากรอยละ 32 และระดับดีเยี่ยมร อยละ 30 นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีผลคะแนนอยูในระดับดีเยี่ยมรอยละ 97 สวนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรมี
ผลคะแนนอยูในระดับดีมากรอยละ 61.29 และระดับดีเยี่ยมรอยละ 32.26 นอกจากนั้น ยังมีการศึกษา
การสร า งและพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ต ามรอยพระยุ ค ลบาทอย า งฉลาดรู เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสามารถด า นการอ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข า ใจและความใฝ รู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ฉันทนา พลพวง, 2561, น. 384) พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูตามรอยพระ
ยุคลบาทอยางฉลาดรูมี 5 องคประกอบ ไดแก หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงคของรูปแบบ เนื้อหา
ขั้นตอนในการจัดการ เรียนรู การวัดและประเมินผล สวนขั้นตอนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการจั ด
การเรียนรูตามรอย พระยุคลบาทอยางฉลาดรู มี 7 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นสรางความตระหนักในการอาน
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2) ขั้นแสวงหาความรูดวยตนเองเพื่อการอาน 3) ขั้นสรางองคความรูจากการอาน 4) ขั้นถายโอนขอมูลจาก
การอาน 5) ขั้นนําความรูจากการอานไปใช 6) ขั้นสะทอนองคความรูจากการอาน และ7) ขั้นประเมินผล
การอาน และผลการตรวจสอบรูปแบบ พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทอยางฉลาดรู
มีความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
อยางฉลาดรู สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความเข า ใจและความใฝ รู สํ า หรั บนั กเรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และการประยุ กต แนว
พระราชดําริดานการเรียนรู “ฉลาดรู” สูการออกแบบการจัดการเรียนรู ชุดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและ
การศึกษาแบบเรียนรวม

บทสรุป

การใช รู ป แบบการเรี ย นรู แ บบ “ฉลาดรู ” ตามแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สงผลใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําคะแนนหลัง
เรียนไดมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การใชรูปแบบการเรียนรูแบบ “ฉลาดรู” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตองมีการวางแผนในขั้น ตอน
การกําหนดกิจกรรมใหชัดเจน และวางแผนใหรัดกุม
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมี ก ารใช รู ป แบบการเรี ย นรู แ บบ “ฉลาดรู ” ตามแนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรายวิชาอื่นๆ
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบฉลาดรู ตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กับการสอนวิธีอื่นๆ
3) ควรมีการเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางมีเพียง 15 คน
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