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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม 2)
เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่
9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
(R &D) แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่ อส่งเสริมความเป็ น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม, แผนการจัดการเรียนรู้ 2)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ
วัดผลด้านความรู้ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทฤษฎี
ที่ใช้ในการวิจัยคือ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม มีชื่อว่า ของ ADADS MODEL ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( Mean = 4.94 , S.D = 0.13) 2) ผลของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม พบว่า 2.1)ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในระยะก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าหลังการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองไทยที่ใ ส่ใจในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2.2)เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของกลุ่มที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนในกลุ่มทดลองมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยคะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลอง
(Mean=32.40 S.D= 4.24) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม ( Mean = 21.97 , S.D= 3.62) 3) ผลความพึง
พอใจของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(Mean = 4.97 , S.D = 0.12)
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The objectives of this research are as follows: (1) to develop and determine the efficacy
of the development of an instructional model based on the principles of His Majesty the King Rama
IX regarding active citizenship; (2) to evaluate the effectiveness of the instructional model based on
the working principles of His Majesty the King Rama IX regarding active citizenship. The research
methodology used a research and development process in applying the Quasi-Equivalent Control
Group Design. The sample group used in this research consisted of Grade Six students in the 2018
academic year. The research instruments included: (1) a manual on the development of an
instructional model based on the principles of His Majesty the King Rama IX on active citizenship
and lesson plans; (2) the data collection tools, questions pertaining to active citizenship and a
questionnaire on the satisfaction of the learners. The theory applied in this research was learning
theory, based on constructivist theory learning. The results of this research were as follows: (1) the
development of an instructional model based on the principles of His Majesty the King Rama IX on
active citizenship known as the ADADS MODEL. Most (Mean = 4.94, SD = 0.13); (2) the results of the
experiment, using the development of an instructional model based on the principles of His Majesty
the King Rama IX on active citizenship revealed the following: (2.1) a comparison of learning
management styles according to the instructional model, which had a statistical significance level of
.05 after learning with the instructional model; (2.2) to compare the learning outcomes of the groups
used the instructional model, which was found to be higher than the normal learning styles of schools
with a statistical significance at a level of .05, with an average score for the experimental group (
Mean = 32.40 S.D = 4.24) and a higher than average score for the control group (Mean = 21.97 S.D
= 3.62); (3) the satisfaction levels of the students using the instructional model were found to be at
the highest level (Mean = 4.97, S.D = 0.12).

Keyword : Instructional model development, Principles of HM the King Rama IX, Active citizenship
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1

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สังคมจะพัฒนาได้เด็กต้องเป็นพลเมืองดี เพราะเด็กคือรากฐานสาคัญของชาติ เป็นพลัง
ของการขับ เคลื่ อ นประเทศชาติ มี ค วามเจริญ ก้ าวหน้ า การพั ฒ นาประเทศในช่ วงแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา”
หลักการดังกล่าวมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคน
ที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณ ธรรม พัฒ นาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 มุ่งให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษาในประเด็นสาคัญประการหนึ่ง คือ คนทุกช่วงวัย
มีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุ ข และทุกคนทุกช่วงวัยมี จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี คุณ ธรรม จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 ที่มีในเรื่องของการพัฒ นาเยาวชนในพิธีเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชน
กลางและสถานพินิจและคุ้ม ครองเด็กกลางวันที่ 28 มกราคม 2495 “...อนาคตของชาติทุกชาติ
ย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดีอยู่ในศีลธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น
พลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดั่ง
ว่านี้ …” พระราชดารัส ข้างต้นแสดงถึงพระอัจ ฉริยะภาพของพระองค์ ที่ทรงตระหนักและทรงมี
วิสัยทัศน์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษการจะบรรลุเป้าหมายเช่นนั้น
ได้ เด็กไทยจะต้องได้รับ “การศึกษา” ถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างและพัฒ นาหล่อหลอม
เยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการได้เห็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวและการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีของสถานศึกษาและชุมชนจะส่งผลให้เด็กไทยเติบโตเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน
สถานการณ์ ปัญ หาสังคมไทยทุกวันนี้วุ่นวายมาก สังคมไทยไม่มีความสุข เพราะคนดี
น้อยลง พบพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนมากที่สุดคือ พฤติกรรมหนีเรียน ติดโทรศัพท์ (อรัญติตา
ประภั ส สร,2561) และมี พ ฤติ กรรมไม่ เหมาะสม ขาดความกระตือรือร้น ในการเรียน (กิตติชั ย ,
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2555) คนไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่รู้จักอภัย ระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
กันอย่างเสรี ต่อสู่กันทางการตลาด กระตุ้นและเร่งเร้าให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่ านสื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ ปัญหาเหล่านี้ทาให้โครงสร้างของสังคมไทยอ่อนแอ พ่อ
แม่ ผู้ปกครองไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เด็กที่เติบโตมาส่วนหนึ่งจึงได้รับการหล่อหลอมจาก
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลง ทาให้ความสัมพันธ์
ของครอบครัวลดน้ อยลง ขาดการเอาใจใส่และละเลยในการปลูก ฝัง เรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของไทยถูก
ละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็ก ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกับเด็กซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของชาติ
โดยตรง และเมื่อเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงแบนเสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดีงาม มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดความรับผิดชอบ ขาด
ระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์น้อยลง ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เด็กขาด
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัญหาเยาวชนไทย ของสถาบัน
บัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า , 2555) และสอดคล้องกับงานวิจัย ของสานักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า (2553, 31) และ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2556)
การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีได้มีงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาให้เด็กเป็นพลเมืองดี
ได้ (กนกวรรณ อุ่นใจ, 2557, ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด เออเจนี เมริโอ และไมเคิล โวลพ์
,2555, ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, 2556) รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษาที่กาหนดการสอนรายวิชาเรื่อง
หน้าที่พลเมือง ในหลักสูตรการศึกษาแกนกลางพุทธศักราช 2551 กาหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ และมี
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลั กคาสอนของ
ศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและการทางานกับ
ผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน และได้ฝึกหัดในการตัดสินใจ” และคุณภาพผู้เรียนใน
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 “ผู้ เรีย นได้ รับ การพั ฒ นาความรู้และความเข้ าใจ ในเรื่ อ งศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักคาสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งมีส่วนร่วม ศาสนพิธี
และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น ” รวมถึงกาหนดมาตรฐานตัวชี้วัด “เข้าใจและปฏิบัติตนตาม
หน้ า ที่ ข องการเป็ น พลเมื อ งดี มี ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและธ ารงรัก ษาประเพณี แ ละวัฒ นธรรมไทย
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข เข้าใจระบบการเมืองการปกครองใน
สั ง คมปั จ จุ บั น ยึ ด มั่ น ศรั ท ธาและธ ารงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ”(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากจุดประสงค์ทั้งหมดเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเป็นพลเมืองดี
แต่ก ารที่ จ ะสร้างเด็ กให้ เป็ น เด็ กที่ มี ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ใส่ ใจในสั งคม เป็ นเรื่องที่ มี
ความสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติมากกว่าการมีความรู้ในการเป็นพลเมืองดี จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่พัฒนาเด็กไปสู่ความพลเมืองดี ซึ่งในปัจจุบันนี้ความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่สุด ผู้วิจัยจึงพบช่องว่างแห่งความรู้ในการที่ผู้วิจัยจะ
เติม เต็ม ความเป็ น พลเมื องดีที่ ใส่ ใจในสั ง คมให้ กั บ เด็ ก โดยผ่านงานวิจั ย เด็ก ที่ จ ะมี ความเป็ น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมนั้นจะต้องมีคุณลัก ษณะในเรื่องของการรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักการพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น รู้จักความเท่าเทียมกันใน
สังคม ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม การมี คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วน
ร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม มีความรักและความเสียสละ สอดคล้องกับงานวิจัย Jacobson and
Kirby (2006), Hardiman, McCashin and Payne,(2004) and Kirby (2004) วราก รณ์ ส า ม
โกเศศ (2554) Denby and Rebecca (2008) ,ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2551), ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
(2556) พรอัมรินทร์ พรหมเกิด (2557) ญาศินี เกิดผลเสริฐ (2557) ยังสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
12 ประการเพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนาไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดังนั้น จึงต้องพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีทั้ง
ความรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวิถีประชาธิปไตย เด็กและเยาวชนจะมีความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้นั้น ต้องอาศัยสถานศึกษาเพราะเป็นสถาบันทางสังคมที่จะช่วยพัฒนา
ให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตและเป็นกาลังอันสาคัญของชาติสืบไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564), แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ค่านิยมหลัก 12 ประการและ
การพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมให้กับเด็กซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ
ของชาติ จะต้องจะสร้างสรรค์และกาหนดบทบาทในการพัฒ นาเด็ก เน้นให้เด็กและเยาวชนมี
คุณ ภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญ ญา มี
ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
การที่จะพัฒ นารูปแบบการจั ดการเรียนรู้ให้เด็กมี ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม
ควรมีต้นแบบที่เป็นต้นแบบที่ยั่งยืน ไม่ใช่เป็นในช่วงกระแสนิยม แล้วก็เลือนหายไป ต้นแบบที่มี
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ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมอย่างยั่งยืนนั่นคือ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทั่วโลกยอมรับทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม ตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษแห่งการครองราชย์พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน
ชาวไทยทั้ง ชาติ พระองค์เป็ น แบบอย่ างของความเป็ นพลเมื องดี ที่ใส่ใจในสั งคมในทุก ๆ ด้ าน
หลักการทรงงานของพระองค์ทั้ง 23 หลักการ มีความชัดเจนในเรื่องแนวคิดของการทางานที่มี
ระบบ มีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการเคารพสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น หลักการทรง
งานของพระองค์สอนให้เราคนไทยเรียนรู้ที่จะพึ่งกับตนเอง ให้ความสาคัญความเท่าเทียมกันใน
สังคม พระองค์ยอมรับความแตกต่าง แต่ละสถานที่ที่พระองค์เสด็จมีความแตกต่างทั้งทางด้าน
จารีต ประเพณี วั ฒ นธรรม การนั บ ถื อ ศาสนา พระองค์ ส อนให้ ป ระชาชนคนไทยรู้จั ก ความ
รับผิดชอบต่อสังคม พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของการมีส่วนร่วมและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
การมี คุณ ธรรมจริย ธรรม หมายถึ ง มี ความซื่ อสัต ย์ เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ มี ส่ วนร่วมในสัง คมอย่างมี
คุณธรรม มีความรักและความเสียสละ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงเสียสละประโยชน์สุข
ส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนของ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยด้วยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หลักการทรงงานของพระองค์ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระราชจริยวัตร ของพระองค์ เป็นที่ประทับใจ
ของคนไทยและทั่วโลกที่ได้พบเห็น เราสามารถนาหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (เกษม วัฒ นชัย , 2553, สุเมธ ตันติเวชกุล, 2553, กปร, 2554) หลักการทรงงานของ
พระองค์ทรงเน้น “การพัฒนาคน” ทรงยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” (เรียนรู้การทรงงาน, 2)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ น้อมนาหลักการทรงงานไปใช้ ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ทางานของเกษตรกร และเป็นงานวิจัยที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แต่ยังขาดงานวิจัย
ที่ เกี่ ย วกั บ การน้ อ มน าหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 ทั้ ง 23
หลักการ มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรี ยนซึ่งอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และผู้ วิจั ยได้นาหลั ก แนวคิ ดของการทรงงานงานของพระองค์ท่ าน สังเคราะห์ออกมาใน
รูป แบบที่ มี ชื่ อ ว่ า ADADS MODEL และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ าทฤษฎี ส ร้า งสรรค์
ความรู้มีแนวคิดที่จะทาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้เช่น ความ
ใฝ่เรียน (พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร:2560) ความสามารถทางการคิด (นิฤมล สุวรรณศรี : 2560)
ความสามารถในการแก้ปัญหา (ศรีสุวรรณ ศรีขันชมา:2561) ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต้อง
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น้อมนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จานวน 23 หลักการมา
ปฏิบัติใช้ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาเด็กจากการมีความรู้การเป็น
พลเมืองดีนาความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อไปสู่ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้
ด้วยเหตุผลดังกล่ าวข้างต้นผู้วิจัยขอเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม โดยการศึ กษากรอบแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การทางการศึ ก ษาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การวิจัยที่พัฒ นาขึ้นมี แนวคิดสาคัญ ที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา
รูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ คื อ ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นา(Research and Development)
ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDLE Model ของครูส (Kruse, 2014) ประยุกต์ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ กลุ่ ม
ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) มีการวัดผลและเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นก่อ นเรีย นและหลั ง เรียน ใช้ ก ระบวนการวิจั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Methods Research) การสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1.) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ใจในสังคม 1.2แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมสาระ
หน้าที่พลเมือง 2.)เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม 2.2
แผนการจั ดการเรียนรู้ตามหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วรัช กาลที่ 9 เพื่ อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวนหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยเวลา 20 ชั่วโมง 2.3
แบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมจาแนกเป็น 20 ตัวชี้วัด
เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ 2.4 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมื องดีที่ใส่ ใจในสั งคม ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ ในงานวิจัยนี้ คือทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
งานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใ จในสั ง คม ช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นมี ก าร
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เปลี่ ย นแปลงการเรีย นรู้ไ ด้ อ ย่ า งสมบู รณ์ ช่ ว ยส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรีย น พั ฒ นาตนเองไปสู่ ค วามเป็ น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมเพื่อเป็นพลังแผ่นดินที่สาคัญของชาติสืบไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สัง คม ระยะก่อนเรียนและหลั งเรียนเมื่ อใช้ รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรกติของสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม
3. เพื่ อ ขยายผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยนา
รูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในครั้งนี้
ทาให้ได้แนวคิดจากการสังเคราะห์หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
จานวน 23 หลักการออกมาในรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีชื่อว่า ADADS MODEL ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้ 7 องค์ประกอบ
20 ตัวชี้วัด จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม โดย
กาหนดขอบเขตไว้ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ายประถม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 220 คน
กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า งในการวิจั ย เป็ น นั ก เรีย นโรงเรีย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายประถม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 การจัดชั้นเรียน งานวัดผลฝ่ายวิช าการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ตร (ฝ่ ายประถม) ได้ดาเนินการคัดเลือกผู้เรียนแบบเก่ง ปานกลาง อ่อน คละในห้อง
ผู้ วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็ น กลุ่ ม ทดลอง
จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คนและกลุ่มควบคุมจานวน 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน
ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)ได้แก่
2.1 ความเป็นพลเมื องดีที่ ใส่ใจในสังคม มี 7องค์ประกอบและ 20 ตัวชี้ วัด
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย 1
ตัวชี้วัด ได้แก่
- เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 2 การพึ่งตนเอง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เป็นภาระของคนอื่น
2. การแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
3. ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
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องค์ประกอบที่ 3 ความเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
- การปฏิบัติตนในการมีความสัมพันธ์กับชุมชนในสังคม
องค์ป ระกอบที่ 4 การยอมรับความแตกต่าง ประกอบด้วย 4 ตัวชี้ วัด
ได้แก่
1. การเคารพความแตกต่างในการแสดงความคิดของผู้อื่น
2. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
3. การเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
องค์ป ระกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด
ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
2. การมีจิตอาสา ตระหนักในกิจกรรมสาธารณะ
3. การเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์ป ระกอบที่ 6 ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4
ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการและระเบียบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและใคร่ครวญถึงปัญหาของสังคม
3. ความเคารพในกติ ก าสั ง คมและปฏิ บั ติ ต นภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
4. การใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแสดงออกต่อความไม่ถูกต้อง
ในสังคม
องค์ ป ระกอบที่ 7 การมี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม ประกอบด้ วย 4 ตั ว ชี้ วั ด
ได้แก่
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคม
3. การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดี
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2.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
)Active citizenship(
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นิยามปฏิบัติการ
1.รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็ นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม หมายถึงรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ ใจในสั งคมมากขึ้นและสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยประยุกต์ร่วมกับการ
ออกแบบตามแนวคิด ADDIE MODEL ของ ครูส (Kruse:2014) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย (Research: R) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ความต้องการจาเป็นเพื่อนามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการรู้ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั ง คมขั้น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D) การออกแบบและการพั ฒ นา (Design and
Development : D & D) เพื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ขั้นตอน
ที่ 3 การวิจัย (Research : R) การนาไปใช้ (Implementation : I) เป็นการใช้รูปแบบการทดลองใช้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในเชิงประจักษ์ว่ามี ความ
เหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.หลั ก การทรงงาน หมายถึ ง หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีจานวน 23 หลักการ โดยผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์แนวคิดด้านการทรงงานของ
พระองค์ ได้ อ อกมาในรูป ADADS Model น าไปจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู เพื่ อส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรียน มี
ความรู้ในด้านความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น อาศัยหลักการและแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ของเพียเจต์ โดยมีขั้นตอน
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 1.การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) เป็นขั้นที่
เชิญชวนผู้เรียนให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 2.การกาหนด
ปั ญ หาอย่ า งถ่ อ งแท้ (DEFINE) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรี ย นทบทวนความรู้ เดิ ม 3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะ
แก้ปัญหา (ALTERNATIVE) เป็นขั้นที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ทักษะการคิดเพื่อให้
เกิดองค์ความรู้ 4.การออกแบบการแก้ไขปัญ หา (DESIGN SOLUTION) เป็ นขั้นที่ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน และ5.การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) เป็นขั้นที่
ผู้เรียนประมินความรู้ใหม่จากการทดลองอย่างลึกซึ้ง
3.ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม หมายถึง คนที่รู้และเข้าใจในเรื่องการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสาและตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบของตน ผู้เรียนต้องมีความรู้ใน
เรื่ อ ง 1.ก ารเค ารพ สิ ท ธิ ข อ งต น เองแ ล ะผู้ อื่ น 2 ก ารพึ่ งต น เอ ง 3 ค วาม เท่ าเที ย ม กั น
4 การยอมรับความแตกต่าง 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 6 ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย และ
7 การมีคุณธรรมจริยธรรม เครื่องมือในการวัดคือแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของผู้ เรียน เมื่อนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปใช้แล้วเกิดความรู้ในเรื่องความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคมมากขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดในการวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วยหัวข้อตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.1 ความหมายของความพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.2 แนวคิดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.1 แนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.2 การวิเคราะห์การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. รายวิช าเพิ่ ม เติ ม หน้ าที่ พ ลเมื อ งกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สั ง คมศึ ก ษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.1 คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
3.2 โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
4. แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
4.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
4.3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ADDLE MODEL
4.4. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์
5.2 หลักการออกแบบการจัดการเรียนการรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
5.3 แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ต ามแนวทฤษฎี คอนสตรัค
ติวิสต์
5.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์
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ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
การสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจสังคม เป็นการศึกษาคุณลักษณะของพลเมือง
โดยการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือด้วยความตระหนักว่าประชาชนจะพัฒ นาได้ต้องมีการศึกษา
และมี ค วามรู้เป็ นพื้ น ฐาน (ศรัน ยู หมั้ น ทรัพ ย์ , 2554) สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการฉบับที่12 (พ.ศ.2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
คู่ คุ ณ ธรรม มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ค วามสุ ข นั ก การศึ ก ษาหลายคนที่ ก ล่ า วอ้ า งถึ ง ในเรื่ อ งของ
ความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดังนี้
Bryony Hoskin (2009) กล่ า วถึ ง ความหมายของความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจใน
สั ง คม คื อ เป็ น สิ่ งที่ จ าเป็ น ส าหรับ การพั ฒ นาและรักษาประชาธิ ป ไตยของประเทศ ดั ง นั้ น จาก
ความหมายนี้พอสรุปได้ว่าคนที่จะเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมต้องรู้จักสิทธิมนุษยชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย คือการเคารพสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเริ่ม
ตั้งแต่ชุมชนจนถึงสังคม
Borhaug (2010 อ้างถึงใน เลิศพร อุดมพงษ์ ) กล่าวถึง ความหมายของความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมนั้น ถือเป็นรากฐานสาคัญในระบอบประชาธิปไตย ทาให้รากฐานเข้มแข็ง
เมื่อรากฐานเข้มแข็งก็ส่งผลให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งตามลาดับ และสิ่งที่จะต้องพัฒนาก่อนอื่น คือ
เยาวชนซึ่งเป็นกาลังสาคัญของชาติ และในหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา คุณลักษณะที่ต้องการในการ
ที่เยาวชนจะเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ได้แก่ ความกระตือรือร้น (active), ความยึดมั่นผูกพัน
(engaged) ในงานเกี่ยวข้องกับการทุ่มเททางกายปัญญาและจิตใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน
และการปรับตัวเข้ากับสังคม (socially oriented) หลักสาคัญคือ ผู้เรียนจะต้องนาประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นประเด็นโต้แย้ง นาประเด็นต่าง ๆ มาตั้งคาถาม เพื่อหาคาตอบ ผู้เรียน
จะต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้เป็นผู้มีอิสระทางความคิดและคิดวิพากษ์เพื่อจะแสดง
ทางเลือกอย่างมีเหตุผลในประเด็นพื้นฐานทางสังคม หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งผลต่อการ
พัฒนา ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาความสนใจและฝึกฝนในการทางานอย่างกระตือรือร้นต่อ
ส่วนรวมในสังคมตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
วรากรณ์ สามโกเศศ (2554) กล่าวถึงความหมายของความเป็นพลเมือ งดีที่ใส่ใจใน
สังคม คือผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในชุมชนมีจิตอาสา คือ กระทาสิ่งต่างๆ โดยไม่
หวังผลตอบแทนแก่ตนเองและมีจิตสาธารณะคือ มีจิตที่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมเป็นหลักเห็น
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ประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรีไซเคิลเพราะตระหนัก ดีว่าเป็นความ
รับผิดชอบของตน
นิภาพรรณ เจนสันติกุล (2555) กล่าวถึงความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม คือ ผู้ที่มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในสังคม การร่วมมือกันในกิจกรรมสาธารณะ
ของสังคมและการเสริม สร้างพลั งอานาจ โดยมี ปัจจั ยสาคัญ คือ การมี ความรู้ความเข้ าใจและ
ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่โดยการเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสังคมอย่างยั่งยืน
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2556) กล่าวถึงความหมายความเป็นพลเมืองดี ท่ีใส่ใจสังคม คือ
ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ เข้าใจการมีส่วนร่วมในแนวทางประชาธิปไตย และการปฏิบัติตน
ด้วยความรับผิดชอบในการช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงปัญหาของสังคมที่อาจ
เกิดขึ้น
ญาศินี เกิดผลเสริฐ (2558) กล่าวถึงความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคมคือการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนในฐานะสมาชิกของสังคม ให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น
การเคารพความแตกต่างทางความคิดของคนในสังคม การเคารพกติกาของสังคม ใช้สิทธิเสรีภาพ
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย การมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ในกฎหมาย
Beiner (1995) ; Delanty (2000) การทบทวนวรรณกรรมชี้ ใ ห้ เห็ น จ านวนของ
คาอธิบายส าหรับความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ทฤษฎีทางการเมื องและนโยบายทางสังคมดึงความ
สนใจไปที่ลักษณะเชิงบรรทัดฐานและการโต้แย้งของ Active Citizenship ในระบอบประชาธิปไตย
Johnston (2003) ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คมเป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ในการอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและรัฐรวมทั้งพลเมืองของกันและกัน ในแง่ของความซับซ้อนของ
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นมักแสดงความคิดเห็นกันว่าผู้คนจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะกลายเป็นพลเมือง
ที่ตื่นตัว
Kymlicka and Norman (1995) ความหมายคือการมีส่วนร่วมและสิ่ง ที่ได้คือความรู้
ความสามารถ หรือมี "คุณ ธรรม" ที่พวกเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในกรอบ
ประชาธิปไตย
Take Part Network (2006) Mansbridge (1999) Barber (2003) Lister (1997a,
b),Kymlicka and Norman(1995), Putnam (2000) ขอบเขตของ 'Active citizenship' มีการรับรู้
อย่างหลากหลายในเรื่องการมีส่วนร่วมในโครงสร้างของเมือง(ธรรมาภิบาล), ภาคประชาสังคม
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(หรือชุมชน) หรือการเมือง และข้อเรียกร้องหลายประการได้ทาขึ้นเพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติตน
ทาให้ระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง สร้างความเท่าเทียม และสังคมที่เชื่อมโยงกัน
Finalyson (2003), Clarke (2005) การส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
พลเมืองที่มีนโยบายด้านเสรีนิยมใหม่ ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอานาจของรัฐ ความรับผิดชอบ
และการพึ่งตนเองมีมากขึ้น
Lister (1997),Kabeer ( 2005),Clarke(2005), Abrams( 2007), Martin (2003)
ดังนั้น Active Citizenship จะลดความจาเป็นในการบริการสาธารณะและสร้างชุม ชนที่ถูกแยก
ออกจากความต้องการแรงงานที่มีความยืดหยุ่นในระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์
Crick (2001) Blunkett (2003) ระยะที่ Active Citizenship กระตุ้นให้เกิดความตึง
เครียดและความขัด แย้งจานวนมาก จะมองเห็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดและเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสังคมของระบอบประชาธิปไตย
Cruikshank (1999), Crowther and Martin (2009) Milbourne (2013) ความเป็ น
พลเมื องดี ที่ใส่ ใจในสั งคม ถือเป็ นการปฏิรูป ประชาธิ ป ไตย โดยให้ ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากขึ้น
จากความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมของนักวิจัยหลายท่าน ได้
ดาเนินการสังเคราะห์ความหมายสรุปได้ว่า เด็กจะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณ ภาพและ
พร้อมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม นาความเปลี่ยนแปลงมาสู่การพัฒนา
ประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้นั้น เด็กเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะแต่การทาให้เขารู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองมี
เท่ านั้ น แต่ ต้ องหั น มาสนใจที่ จ ะสร้างให้ พ ลเมื อ งเกิด ตระหนั ก ถึง ความรับ ผิด ชอบต่ อส่ วนรวม
มากกว่าส่วนตัว คือ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตระหนักถึ งปัญหาของสังคม มีความรับผิดชอบ
ในการร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหา โดยการเข้าไปมีบทบาทในรูปแบบจิตอาสา กิจกรรมสาธารณะ มี
ความกระตือรือร้น ความยึดมั่นผูกพันในการทางาน มี การวางแผนการทางาน ที่ต้องการบรรลุ
เป้าหมายของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม การปรับปรุงแก้ไขให้พฤติกรรมเบี่ยงเบน
และความไร้ระเบียบของสังคมให้ดีขึ้น การเสริมสร้างพลังอานาจในการทางาน การรู้จักพึ่งตนเอง
รู้จักการเคารพสิทธิของตนเอง ของผู้อื่น ตลอดจนเคารพสิทธิในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เป็นผู้ที่มีอิสระทางความคิด
และคิดวิพากย์ ในการแก้ไขปัญหา เคารพความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การสร้างพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ซึ่งทุกสังคมทุกประเทศต้องการเหมือนกัน และหากสังคมไทย
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มีประชาชนที่เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมอย่างแท้จริงก็จะทาให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้า และมี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
แนวคิดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
จากความหมายของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมดังกล่าวข้างต้นนั้น การที่จะ
เยาวชนไปสู่ ค วามเป็ นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสั งคมได้นั้ น ผู้วิจั ยได้ ค้นคว้าแนวคิ ดเรื่องความเป็ น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมของนักการศึกษาหลายท่านแนวคิดในการสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิด
กับประชาชนเป็นเรื่องที่แทบทุกประเทศในโลกพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นและให้ความสาคัญมา
โดยตลอดเพราะต่างตระหนักถึงความจาเป็นและคุณค่าของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
เป็นเครื่องมือนาพาประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีหลายประเทศที่
พัฒ นาแล้วมีความตระหนักดีในเรื่องดังกล่าวจึงให้ความสาคัญต่อกระบวนการพัฒ นาคนตั้งแต่
ระดั บ เยาวชนและขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ (compulsory education) (เลิ ศ พร
อุดมพงษ์ , 2558) ปัญ หาที่เกิดขึ้นในสังคมก็จ ะหมดไปได้ด้วยการสร้างเยาวชนให้มี ความเป็ น
พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใ จในสั ง คม (Jacobson and Kirby, 2006, Hardiman, McCashin and Payne,
2004 and Kirby, 2004) โดยมีแนวคิดจากนักการศึกษาหลายท่าน ดังนี้
Rebecca A. Denby (2008) แนวคิดของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ ใจในสังคมให้เป็น
ที่รู้จักของเยาวชนโดยให้เข้าใจถึงหน้าที่และการกระทาด้วยความรับผิดชอบในการช่วยพัฒ นา
ชุมชนและสังคมและตระหนักในปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เป็นผู้ที่มีความเชื่อและความเข้าใจเรื่องการ
มีส่วนร่วมในแนวทางประชาธิปไตย โดยความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (Active Citizenship)
ประกอบด้วย 3 แนวคิด คือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิในการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง หรือเลือกตั้ง
สภานักเรียน การเคารพกฎหมายสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขั้นพื้นฐานซึ่งต้อง
ปลู กฝั ง ตั้ ง แต่ เยาวชน การมี ส่ วนร่ว มในกิ จ กรรมชุ ม ชน เช่ น ช่ วยงานส่ วนรวมของชุ ม ชน เป็ น
กรรมการในคณะทางานการปฏิรูปสังคม พยายามทาความเข้าใจปัญหาของสังคม สาเหตุของ
ปัญหา พร้อมเข้าไปแก้ไขเมื่อมีโอกาส
จากแนวคิด Rebecca A. Denby (2008) เป็นการปลูกฝังของความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ในสังคมให้รู้จักต่อหน้าที่ตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ต่อไปต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
นี้ เช่ น การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ เข้า ใจถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่ ข องตนในระบอบ
ประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นคนไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง ในระดับห้องเช่น
การลงคะแนนเลื อ กหั วหน้ าห้ อง ในระดั บ โรงเรียน เช่ น การลงคะแนนเลือ กสภานั ก เรียน ให้ รู้
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บทบาทของการออกเสี ยงโดยดูจากนโยบายที่สามารถทาได้จริงในการพัฒ นา และการเคารพ
กฎหมาย คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่า การออกกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองไม่ให้
เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในภายภาคหน้าและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้น
ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2551) กล่าวถึงความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (Active
citizenship) ว่าบุคคลนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการคือ
1.มีความสนใจในวัฒ นธรรม เช่น มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย หวง
แหนวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติตนตามกฎหมายและปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
2.ต้องเสี ยสละเวลาของตนเองเพื่ อส่วนรวม เช่ น การช่ วยกันแยกขยะเพื่ อลด
ภาวะโลกร้อน การช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างก๊าซออกซิเจนให้มากขึ้น ให้บรรยากาศมีความร่มรื่น
3.เป็นคนที่มีความทันสมัย สนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การจะเลือกพรรค
การเมือง ก็สนใจในนโยบายของแต่ละพรรค มองดูข้อดีข้อด้อยของแต่ละฝ่ายก่อนที่จะลงคะแนน
เสียง
ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ (2556) กล่าวถึงแนวคิดของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
(Active citizenship)เยาวชนจะต้องมีคุณลักษณะรวม 9 ข้อ ดังนี้
1.การเคารพตนเอง มีวินัยในตนเอง เช่น การไม่มาโรงเรียนสาย การไม่แอบลอก
งานของเพื่อน การไม่ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น ทาตามกติกาของสังคม เคารพกฎหมาย
2.การใช้สิทธิของตนเอง เช่น การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญ ในเรื่องการเสียภาษีในฐานะบุ คคลในชาติ เสียภาษีเพื่อทาเงินที่ได้ไปทานุ
บารุงประเทศชาติด้านสาธารณู ปโภคได้แก่ ไฟฟ้า ประชา ถนน เป็นต้น ความเข้าใจกับการทา
หน้าที่ในการเกณฑ์ทหารเป็นเพื่อกาลังสารองในการป้องกันของประเทศชาติ เป็นต้น
3.ความสนใจในปัญหาของสังคม เช่น การติดตามข่าวสาร และสามารถวิเคราะห์
ถึงปัญ หาของสังคม เพื่อประเมินถึงความสามารถของตนในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของ
สังคม
4.การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชนละสั ง คม เช่ น การร่ ว มประชุ ม การ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน
5.การกล้าแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานประชาธิปไตย การยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นเช่น การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนตามเหตุผลที่ถูกต้อง หรือ การแสดงความคิดเห็น
ทางสังคมที่อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตย
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6.การรณรงค์หรือแสดงออกต่ อความไม่ ถูก ต้องในสัง คม เช่ น ไม่ เพิก เฉยและ
แสดงออกต่อความไม่เป็นธรรมต่อผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น
7.การมี จิ ต อาสา เช่ น การท าหน้ าที่ เป็ น อาสาสมั ค รเข้ า ช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ด้ วยใจ
ศรัทธาเต็มกาลังความสามารถ
8.การเป็นผู้นาในงานช่วยเหลือกิจกรรมของสังคมส่วนรวม คือ การรู้จักกล้าคิด
การแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
9.การพัฒนาตนเอง คือ รู้จักที่จะแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ถ่องแท้เพื่อที่จะได้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เข้าไปแก้ไขปัญหาได้ สนใจเพื่อนาเอาทักษะที่ได้ไป
ช่วยเหลือผู้อื่น
พรอัม รินทร์ พรหมเกิด (2557) กล่าวถึงแนวคิดของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั ง คม (Active Citizenship ) คื อ การที่ จ ะเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ในสั ง คมที่ เป็ น
กิจ กรรมสาธารณะนั้ น หรือการเข้าไปมี ส่ วนร่วมกับ ปั ญ หาของชุ ม ชนโดยไม่ เพิ กเฉย เข้าไปมี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น การเข้าไปต้องเป็นความสมัครใจ ทาด้วยจิตสานึกที่พร้อมจะ
แก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง และมี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจ
(Empowerment)โดยเข้าไปช่วยกาหนดนโยบาย เข้าไปมีส่วนร่วมในมูลนิธิต่าง ๆ ของชุมชน เข้าไป
กระตุ้นให้คนในชุมชนมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ญาศินี เกิดผลเสริฐ (2557) กล่าวถึงแนวคิดของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
(Active Citizenship) คือ เยาวชนต้องความรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมทาด้วยความเสมอภาค มีส่วน
ร่วมในกระบวนการทางนโยบาย ให้ความสนใจต่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง ซึ่งเปรียบเสมือน
ผลประโยชน์ของตนเอง ความเป็นพลเมืองจึงเป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่ควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่
ระดับเยาวชน โดยแนวคิดครอบคลุมพลังทางการเมืองภาคพลเมืองจึงต้องประกอบด้วยพลเมืองที่
มีอานาจ 3 ประการ
1.อานาจโดยความรู้ห มายถึงความรู้และเข้าใจเรื่องการเมื องการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐอานาจของรัฐองค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องสิทธิ
เสรีภาพช่องทางการใช้อานาจของตนหน้าที่ของตนท้องถิ่นชุมชนและสังคมโลกเป็นต้น
2.อานาจในการปฏิบัติหมายถึงการมีทักษะทางการเมื องที่มิใช่เพียงการเลือก
ตั้งแต่รวมถึงทักษะการรวมกลุ่มการแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายอย่างมีเหตุผลการมีส่วน
ร่วมการคิ ด วิ เคราะห์ ไ ตร่ต รองและใคร่ค รวญ (deliberative) และการค้ น หาและการใช้ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงและการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นต้น
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3.อ านาจของความคิ ด และทั ศ นคติ ข องพลเมื อ งหมายถึ ง การมี ทั ศ นคติ แ ละ
แนวโน้ ม ของความคิ ด ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยซึ่ ง จะแสดงออกทางพฤติ ก รรมที่ เป็ น ไปตามวิ ถี
ประชาธิปไตยเช่นการยอมรับว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติการแสดงความคิดเห็นการเคารพ
สิทธิของผู้อื่นการเคารพความแตกต่างและความเห็นต่างของบุคคลมีความรับผิดชอบในหน้าที่
พลเมืองของตน เป็นต้น

ตาราง 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (Active citizenship)
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ตาราง 1 (ต่อ)
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ตาราง 1 (ต่อ)
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ตาราง 1 (ต่อ)

24
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จากการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด การที่ เด็ ก และเยาวชนอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมจะต้ อ งมี
คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ และตัวชี้วัด 20
ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ความเป็นพลเมืองดีทใี่ ส่ใจในสังคม มี 7องค์ประกอบและ 20 ตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 การเคารพสิ ท ธิ ข องตนเองและผู้ อื่ น ประกอบด้ วย 1
ตัวชี้วัด ได้แก่
- เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 2 การพึ่งตนเอง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เป็นภาระของคนอื่น
2. การแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
3. ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
องค์ประกอบที่ 3 ความเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
- การปฏิบัติตนในการมีความสัมพันธ์กับชุมชนในสังคม
องค์ประกอบที่ 4 การยอมรับความแตกต่าง ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. การเคารพความแตกต่างในการแสดงความคิดของผู้อื่น
2. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
3. การเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
2. การมีจิตอาสา ตระหนักในกิจกรรมสาธารณะ
3. การเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 6 ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและระเบี ย บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและใคร่ครวญถึงปัญหาของสังคม
3. ความเคารพในกติกาสังคมและปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย
4. การใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแสดงออกต่อความไม่ถูกต้องใน
สังคม
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องค์ประกอบที่ 7 การมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคม
3. การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดี
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม หมายถึง คุณลักษณะของเด็ก และเยาวชนเมื่อ
อยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม 7 ประการ ดังนี้
1.การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น หมายถึง การปฏิบัติตนของบุคคลที่รู้จัก
สิทธิของตนเองและสิทธิของผู้อื่น รู้จักเคารพในสิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
2.การพึ่ ง ตนเอง หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต นของบุ ค คลที่ ด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ โดยไม่
เดือดร้อน โดยไม่ เป็นภาระคนอื่นมากเกินไปและช่ วยเหลือตนเองให้ได้ม ากที่สุด การแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ได้ด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นและยึดมั่นกับงานที่
ทา
3.ความเท่าเทียมกัน หมายถึง การปฏิบัติตนของตนเองในการมีความสัมพันธ์กับ
ชุ ม ชนในสั ง คมโดยเคารพศั ก ดิ์ศ รีความเป็ น มนุ ษ ย์ การไม่ เลื อกปฏิ บั ติ ต่ อกั น และได้ รับ ความ
ยุติธรรมด้วยความเสมอภาค
4.การยอมรับความแตกต่าง หมายถึงการเคารพและยอมรับความแตกต่างใน
การแสดงความคิ ด ของผู้ อื่ น ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งจากตนเอง มี ค วามสนใจทาง
วัฒนธรรม เข้าใจ ยอมรับ และชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้สึกหวงแหนในวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดคุณค่าและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้
5.ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม มี
จิตอาสาโดยเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในสังคมในกิจกรรมสาธารณะ เคารพกติกาสังคม
6.ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจในหลักและระเบียบการปกครองระบอบประชาธิปไตย เข้าใจบทบาทสิทธิการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติตน โดยใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย เคารพกติกาสังคม เคารพและยอมรับผลการ
กระทาตามระบบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย
แสดงออกต่อความไม่ถูกต้องในสังคมตามเหตุผล
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7.การมี คุณ ธรรมจริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนตามหลักธรรมทางพุ ทธ
ศาสนา มีทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม มีความรัก
และความเสียสละ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมศรี ฐานะวุ ฒิ กุ ล (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาจิ ต สาธารณะของ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของ นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึก ษา ต้อ ง มี น โยบายและแผนการด าเนิ น งาน โดยก าหนดภาระหน้ าที่ ให้ชั ดเจน จั ด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม ที่ สาคัญครูต้องมีความเสียสละมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับ
การ ท างาน และที่ ส าคั ญ ต้อ งมี กิ จ กรรมที่ห ลากหลาย และ นั ก เรีย นต้ องมี ส่วนร่วมในการจั ด
กิจกรรมโดยการจัด กิจกรรมต้องบูรณาการกิจกรรมเข้าไปในเนื้อหาวิชาทุก กลุ่มสาระ จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและจัดกิจกรรม พิเศษ การส่งเสริมการจัดกิ จกรรมให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมเป็น
สิ่งที่สาคัญเป็นการพัฒนาให้เป็นผู้มีความ พร้อมและความสามารถในการเป็นคนที่สมบูรณ์และมี
จิต สาธารณะที่ยั่งยืน 2. กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษาที่สร้างขึ้น มี 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1) กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ
มุ่ ง สู่ ก ารมี จิ ต สาธารณะ 2) กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ มี จิ ต สาธารณะ
3) กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมนากระแสพระราชดารัสของ องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภู มิ พ ลอดุล ยเดชมหาราชมาพัฒ นาคนรุ่ นใหม่ ให้มี จิ ตสาธารณะ 4) กลยุทธ์ เพิ่ ม
มาตรการส่งเสริมความเข็มแข็งด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการมีจิตสาธารณะ
ญาศินี เกิดผลเสริฐ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็น
พลเมืองที่ตื่นตัว สรุปผลงานวิจัยดังนี้ การเสริมสร้างบทบาทของพลเมืองที่ตื่นตัวนั้น สามารถทาได้
โดยผ่านการปูพื้นฐานทางการศึกษา ซึ่งจัดเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง การตระหนักถึงบทบาทของการเป็น
เมืองที่ตื่นตัว ทั้งใน รูปแบบที่เป็นทางการ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือรูปแบบที่
ไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว ชุมชน ที่อยู่อาศัย โดยการสอดแทรกให้เห็นถึงการมีความตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวของเยาวชนไทย และการเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวยัง
เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ของหั ว ใจในระบอบประชาธิ ป ไตย ดั ง นั้ น ประชาธิ ป ไตยจึ ง ไม่ อ าจประสบ
ความส าเร็จได้ เพียงเพราะมี รัฐ ธรรมนูญ ที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนจะต้องพั ฒ นาไปสู่ความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมที่รู้จักใช้สิทธิของตนเอง มีความ
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รับผิดชอบ เคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกามีสานึกของการมีส่วนร่วมใน
สังคม ประชาธิปไตยจึงจะประสบความสาเร็จได้หากให้ความสาคัญของการสร้างพลเมืองที่ตื่นตัว
วสันต์ พรพุทธิพ งศ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้หน้าที่พ ลเมืองดีของเยาวชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการรับรู้หน้าที่พลเมือง
ดีของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 ข้อมู ลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนที่ 2 การรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชน การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี
ข้อมูล 2 ชนิดคือ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่การเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับเยาวชน
ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) โดยศึ ก ษาและรวบรวมจาก
แหล่ ง ข้อมู ล ที่ เกี่ย วข้องจากเอกสารทางวิช าการวารสารหนั ง สือ รายงานการศึ กษางานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้องสถิติที่ใช้ในการวิจัยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าฐานนิยม (mode) ค่ามั ธยฐาน (median) ค่า
พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ (Interquartile Range) และสถิ ติ อ นุ ม านการวิ เ คราะห์ รี เ กรสชั่ น
(Regression analysis) ผลการวิ จั ย ระดั บ การรั บ รู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งดี ข องเยาวชนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครในด้านสั งคมด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมื อ งการปกครองและด้านคุ ณ ลักษณ ะ
พื้นฐานของพลเมืองดีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งนี้จากการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ ของตัวแปรอิสระกับระดับการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนด้านคุณ ลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองดีพบว่าตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรได้แก่ระดับการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของ
เยาวชนด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมื องการปกครองที่สามารถพยากรณ์ ระดับการรับรู้หน้าที่
พลเมืองดีของเยาวชนด้านคุณ ลักษณะพื้นฐานของพลเมืองดีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสามารถพยากรณ์ระดับการรับรู้หน้าที่พลเมืองดีของเยาวชนด้านคุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองดีได้ร้อยละ 56.60 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 0.48
นิรมล ตู้จินดา (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า(ช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565) ระเบียบวิธีวิจัย
ที่ใช้ในการศึกษาภาพอนาคตหลักสูตพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๕)ประกอบด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR(Ethnographic Delphi Futures
Research) การศึ ก ษาวิจั ย แบ่ ง เป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็ น 4 ขั้ น ตอน คื อ 1. การศึ ก ษาข้ อมู ล
พื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ ยวชาญจ านวน
24คนด้ วยเทคนิ ค การวิ จั ย แบบ EDFR และการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
พลเมืองศึกษาจานวน 363 คนจากทั่วทุกภูมิ ภาคของประเทศ โดยการสัม ภาษณ์ และสอบถาม
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ผู้เชี่ยวชาญ 3.การสร้างวงล้ออนาคต 4 เป็นการนาแนวโน้มสภาพการณ์ ที่ผู้เชี่ยวชาญจานวน 24
คน มีฉันทามติ ให้กลุ่มเป้าหมายลงมือปฏิบัติงาน ระที่ 2 ดาเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1.การสร้าง
ภาพอนาคตหลั กสู ต รพลเมื องศึก ษาระดั บการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานในทศวรรษหน้ า (พ.ศ.2555 2565) 2.ประเมิ น ความแตกต่ า งที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน ประเมิ น ความ
สอดคล้ องเหมาะสมในด้านโครงสร้าง(Construct validity)และเนื้อหา(Content validity) และ3
การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2555 - 2565) ผลการศึ กษาพบว่าภาพร่างอนาคตหลัก สูตรพลเมื องศึ กษาระดับ การศึก ษาขั้ น
พื้นฐานในทศวรรษหน้าพ.ศ. 2555 - 2565) ใน1. ด้านปรัชญาของหลักสูตรเน้นการศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณภาพมุ่งกระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง2. ด้านคุณลักษณะผู้เรียน
เป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ในเกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รีแ ห่ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ มี เสรีภ าพมี จิ ต สาธารณะ3. ด้ า น
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยมี
ทักษะความคิดอย่างมี วิจารณญาณเข้าใจความหลากหลายทางวัฒ นธรรม4. ด้านรูปแบบและ
โครงสร้างหลักสูตรเป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในการลงมือปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนสังคมให้มีภาวะผู้นาจิตสาธารณะต่อการแก้ปัญหาสังคมให้มากขึ้น 5. ด้านสาระการเรียนรู้
จัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมแต่ละระดับชั้นเข้าใจการเมืองท้องถิ่นสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เน้นจัดการศึกษาเรียนรู้รูปแบบโครงการโครงงานเพื่อสังคมใน
ระดับครอบครัวโรงเรียนสังคม7. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการให้
และอาสาช่วยเหลือสังคมจากห้องเรียนสู่สภาพแวดล้อม8. ด้านสื่อที่สนับสนุนการเรียนรู้มุ่งใช้ข่าว
เหตุการณ์ สถานการณ์ จริงของสังคมและ 9. ด้านการวัดและประเมินผลจากการมีส่วนร่วมการ
ปฏิบัติในชีวิตจริง
วินิจ ผาเจริญ (2561) ได้ศึกษางานวิจั ย เรื่องคุณ ลั กษณะความเป็ นพลเมื องดี ใน
สังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการสารวจคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดีในสั งคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี ต่อ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
เรื่องคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
นา t-testและ One-Way ANOVA ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1) นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น
พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยในภาพรวมที่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามี
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีด้านคุณลักษณะพื้นฐาน รองลงมาคือ ด้านการเมืองการปกครอง
ในสั ง คมประชาธิ ป ไตย ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะ ด้ า นเศรษฐกิ จ
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2) เปรียบเทียบคุณ ลั กษณะความเป็นพลเมื องดีกับตัวแปรพื้นฐานจะพบว่า มี ตัวแปรที่จ าแนก
ความแตกต่างของคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี คือ เพศ ภูมิลาเนา และการอบบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิ ป ไตยข้ อ เสนอแนะต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น พลเมื อ งดี ใ นสั ง คม
ประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ 1) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเวทีประชุม สัมมนาหรือ
กิจกรรมทางวิชาการและทากิจกรรมร่วมกัน 2) ควรจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมประชาธิปไตยทุกภาคการศึกษา 3) ควรเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้างเช่น โรงเรียน วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับพลเมื องเพื่อให้เห็นว่าองค์กรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาพลเมือง
ภาสุดา ภาคาผล (2560 ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดย
ใช้กิจกรรมบริการสังคมเพื่อสร้าง ความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย กล่าว สรุปแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนมีแนวทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ควรเป็นการจัดการเรียน การสอนที่
ผู้เรียนได้ล งมือทา /ลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง
พร้อมทั้ง ต้องเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม
เข้าใจในระบอบการเมื อง การปกครองในระบอบวิถีป ระชาธิป ไตย เคารพในสิท ธิเสรีภ าพของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในกฎระเบียบ ของสังคม โดยที่ควรเริ่มมีการปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็ก
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้กิจกรรม บริการสังคมได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
โครงงานบริการสังคม ซึ่งในกระบวนการลงมือปฏิบัติโครงงาน ย่อมส่งเสริมเรื่องของทักษะในการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับทักษะชีวิต เช่น ทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา เป็นต้น พร้อมทั้งยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ทา ได้ทางานร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ รวมถึงชุมชน โดย
ในกระบวนการของการทางานกลุ่ม นี้จะช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียนมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ประชาธิปไตย มากขึ้น เช่น การใช้เหตุผล การยอมรับผลของการตัดสินใจของกลุ่ม การเคารพเสียง
ส่วนน้อย เป็นต้น และ ก่อให้เกิดคุณ ธรรมจริยธรรมในการทางานขึ้น เช่น การยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การมุ่งมั่นทางานให้สาเร็จ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นต้น
จากงานวิจัยที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมสามารถสร้าง
ให้เกิดขึ้นได้นอกเหนือจากการเรียนในสาระหน้าที่พลเมืองซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี
แต่การที่ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนจะมีความเป็นพลเมืองที่ดีแล้วยังเป็นพลเมืองดีที่มีความใส่ใจใน
สังคมที่ตนเองอยู่ จุดเริ่มต้นนั่นคือสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจาต้องจัดหลักสูตรให้ผู้เรียนเรียนรู้
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เข้าใจความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม สถานศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมที่พัฒนา
ผู้เรียนไปสู่ความพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม มีจิตสาธารณะ ให้รับรู้หน้าที่พ ลเมืองดีของเยาวชน
สร้างกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การมีจิตสาธารณะและน้อมนากระแสพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาพัฒ นาคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสาธารณะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือทา /ลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเคารพในกฎระเบียบ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในระบอบการเมือง การ
ปกครองในระบอบวิถีประชาธิปไตย
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ที่ดี
มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม เพราะเป็นครูที่แท้จริง พระองค์ทรงเข้าถึง เข้าใจและพัฒนา
ประชาชนไปพร้อมกัน ทรงมีแนวคิดในการปฏิบัติทาให้ประสบผลสาเร็จ และเป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาชนชาวไทยและทั่ วโลกในพระปรีช าสามารถของพระองค์ และถึ งแม้ พ ระองค์ จ ะเสด็ จ
สวรรคตแล้ว แต่ผู้วิจัยก็มิได้ลืมเลือนพระองค์เหมือนกับคนไทยทั่วโลกก็เช่นกัน ดังคากล่าวของ
สุเมธ ตันติเวชกุล (2548, 23) กล่าวว่า “.ที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง ได้ทรงทาหมด
ทุกอย่าง ทรงคิดหมดทุกอย่าง เพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรงนาด้วย
ทรงทาให้ดูด้วย แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย ชื่นชม แต่
ไม่เคยทาตาม” สิ่งที่ผู้วิจัยจะทาได้คือการน้อมนาหลักการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้แนวคิดหลักของการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่9
นามาใช้ในหลักสูตรการศึกษาของชาติตลอดไป
แนวคิดของของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
สานักงาน กปร (2551) หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนแนวทางในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
สุเมธ ตันติเวชกุล ,เกษม วัฒนชัย (2554) ผู้วิจัยขอนาประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
รอยพระยุ ค ลบาทของดร.สุ เ มธตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก าร มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาอดี ต เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ กล่ า วถึ ง หลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
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ปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”ใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่ อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม2493นั้นจวบ
จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศว่าพระองค์ทรงเป็นพลังแห่ง
แผ่ น ดิน ที่ ทรงน าพาประเทศไทยเจริญ ก้าวหน้ ามาจนถึ งปั จ จุ บั น และพสกนิ กรอยู่อย่ างร่ม เย็ น
ภายใต้พระบารมีทรงใช้ “ธรรม” ในการครองแผ่นดิน“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” เป็นหลักการ
เงื่อนไขในการครองแผ่ น ดิน ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั วซึ่ ง คือหลักธรรมาภิ บาล (Good
Governance) โดยทรงประกาศว่าจะทรงใช้ธรรมะเป็นฐานหลักในการครองแผ่นดินของพระองค์
พระองค์ตรัสว่าธรรมะคือความดีความถูกต้องหรือความยุติธรรมตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีที่ทรง
ครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพ ระองค์อยู่ในธรรมะ 10 ประการหรือทศพิธ ราชธรรมโดยเคร่งครัดอัน
ได้แก่1.ทานทรงเป็นผู้ให้ 2.ศีลหรือความประพฤติดีงามทรงตั้งมั่นอยู่ในศีล 3.ปริจจาคะทรงบริจาค
หรือ ทรงเสี ย สละความสุ ข ส่ ว นพระองค์ 4.อาชชวะทรงมี ค วามซื่ อ ตรง 5.มั ท ทวะ ทรงมี ค วาม
อ่อนโยน6.ตบะทรงมีความเพียร 7.อักโกรธะทรงไม่โกรธ 8.อวิหิงสาทรงไม่เบียดเบียนผู้อื่น 9.ขันติ
ทรงมีความอดทนและ10.อวิโรธนะ ทรงไม่ประพฤติผิดในธรรม
หลักการสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์จะทรงเน้นการ
ปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูและจูงใจให้มาสนใจเองไม่ เคยทรงสั่งหรือทรงบังคับให้ทาจะทรงสอนอย่าง
ละเอียดให้เข้าใจทุกแง่มุม และที่สาคัญทรงเน้นเสมอว่าการสอนควรยึดรากฐานเดิมของสังคมไทย
ไว้ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศมากเกินไปแต่อาจนาหลักการมาเปรียบเทียบได้เพราะไม่เช่นนั้น
จะทาให้ขาดความเป็นตัวของตัวเองและที่ผ่านมาพระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริต่างๆเป็นจ านวนมากซึ่ งถ้าสนใจศึกษาโครงการฯที่พ ระองค์พ ระราชทานจะได้รับ
ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้ความสาคัญกับภูมิ
สังคมก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะ
ทรง “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการของประชาชนและทรงเตือนว่าการวางโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศนั้นต้องให้ความเคารพและสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” โดย “ภูมิ” คือให้
ความเคารพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราหรือภาษาชาวบ้านคือดินน้าลมไฟ
ที่อยู่รอบๆตัวเราเนื่องจากแต่ละแห่งแต่ละภูมิภาคแต่ละมุมเมืองนั้นลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
สาหรับ “สังคม” นั้นคือคนโดยจะเห็นว่าความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมหลักปฏิบัติค่านิยม
ของคนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆแทบจะไม่เหมือนกันเลยจึงทรงกาชับว่าต้องให้ความเคารพต่อสองสิ่งนี้
รวมถึงต้องมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจรซึ่งไม่จาเป็นต้องผูกมัดติดตาราหรือ
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วิชาการและเทคโนโลยีทีอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยทรงใช้
ธรรมชาติ ในการพั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาพระองค์ ท รงยึ ด ธรรมะเป็ น ที่ ตั้ ง “ธรรมะ” ในที่ นี้ คื อ
ธรรมชาติวิธีการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้าอาชีพและสิ่งแวดล้อม
จะทรงใช้ธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาอาทิการแก้ไขน้าเน่าเสียแทนที่จะเพ่งพิจารณาถึงโรงงาน
บาบัดน้าเสียกลับทรงมองว่าในธรรมชาติจะมีขบวนการอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นการใช้
บ่อตกตะกอนเพื่อให้เกิดการตกตะกอนขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติหรือพิจารณาหาพืชบาง
ชนิดที่สามารถกรองน้าเน่าเสียจนกระทั่งถึงเรื่องกังหันน้าชัยพัฒนาทรงเลียนแบบ “หลุบ”เครื่องมือ
ที่ชาวบ้านใช้กันในภาคเหนือหรือการแก้ไขปัญ หาดินถล่ม แทนที่จะใช้เครื่องจักรกลกลับทรงใช้
“หญ้ าแฝก” ปลูกเป็นแนวรักษาตามระดับไม่ให้ดินพังทลายลงมาตลอดจน “การใช้อธรรมปราบ
อธรรม” เช่นการนาน้าดีขับไล่น้าเสียเพื่อเจือจางน้าเสียให้กลับเป็นน้าดีเป็นต้นต้องรอบรู้รอบคอบ
ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ต้องใช้ “ความรอบรู้รอบคอบ” ในการแก้ไข
ปัญหาเช่นจะแก้ไขปัญหาเรื่องดินต้องรู้เรื่องดินจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้าต้องรู้เรื่องน้าจะเห็นว่าก่อน
เสด็จ ฯประพาสแต่ล ะแห่งจะทรงรวบรวมข้อมู ลและศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อหาหนทางที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่และแต่ละกลุ่มคนโดยคานึงถึง “ความประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์
สูงสุด” นั่นคือมีความคุ้มค่าและคุ้มทุนแต่ไม่ใช่เป็นการขาดทุนกาไรอย่างที่วิชาการสมัยใหม่ยึดถือ
ลงทุนเท่านั้นต้องได้กาไรเท่านี้สาหรับพระองค์จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดต่า
ที่สุ ดแต่ห ากเป็นปั ญ หาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้ นบางครั้งแพงแสนแพงก็ต้องทาเพราะชี วิตของ
มนุษย์เราจะไปตีราคาแบบวัตถุสิ่งของไม่ได้ซึ่งพระองค์ตรัสว่า “...ขาดทุนคือกาไร Our loss is our
gain...การเสี ยคือการได้ประเทศชาติก็จ ะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดี มี สุขนั้นเป็นการนับ ที่เป็ น
มูลค่าเงินไม่ได้...”รวมถึงทรงโปรดที่จะ “ทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย” หรือทาสิ่งที่สลับซับซ้อนให้
เข้ า ใจง่ า ยซึ่ ง เป็ น หลั ก คิ ด ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นาประเทศในรู ป แบบของโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชด าริท รงยึดหลัก “รู้รักสามั ค คี ” ในการบริห ารจั ด การพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งดูเสมือนจะเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของบ้านเมืองเรา
ไม่ว่าจะเป็นปัญ หาเรื่องของการประสานงานประสานกิจกรรมการแบ่งหน้าที่กันทาการใช้หลัก
สามัคคีธรรมในการดาเนินการรวมพลังกันแก้ไขปัญหาจึงทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น 6 แห่ง
เน้นให้มี “การบริการรวม” ที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ทางานร่วมกันที่ตั้งอยู่บนหลัก “รู้รักสามัคคี” ซึ่งถือเป็นหลักการทางานอีกประการหนึ่งพระองค์ทรง
ยึดหลักว่าต้องมีพลังผลักดันให้เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและพลังผลักดันที่สาคัญที่สุดคือความรัก
ความเมตตาที่จะมีต่อครอบครัวเพื่อนร่วมชุมชนประชาชนและประเทศชาติโดยส่ วนรวมอย่าทา
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อะไรคนเดียวหรือเก่งคนเดียวต้องตั้งอยู่บนหลักของความสามั คคีและ “การมี ส่วนร่วม”ในการ
ร่วมกันทาร่วมแก้ไขโดยใช้การ “ประชาพิจารณ์” ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” และ “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา”พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัส
ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่นคือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒ นาให้มี
สภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนมิใช่การนาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไป
หาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรืออย่างการฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพระองค์
ตรัสว่า“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”และทรงใช้หลัก “เข้าใจเข้าถึงพัฒ นา” นั่นคือ
ก่อนจะทาอะไรต้องมีความเข้าใจเสียก่อนเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้ง
ทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นต้นและระหว่างการดาเนินการนั้นจะต้อง
ทาให้ผู้ที่เราจะไปทางานกับเขาหรือทางานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่าย
เดียวโดยที่เขาไม่ เข้าใจเราประโยชน์คงจะไม่ เกิดขึ้นตามที่เรามุ่ งหวังไว้ “เข้าถึ ง” ก็เช่น กัน เมื่ อรู้
ปัญ หาแล้ วเข้าใจแล้ วก็ต้องเข้าถึงเพื่ อให้นาไปสู่การปฏิบั ติให้ ได้และเมื่ อเข้าถึงแล้วจะต้องท า
อย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วยดังนั้นจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับถ้า
สามารถทาสองประการแรกได้สาเร็จเรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่าง
เข้าใจกันต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และ
ผู้รับซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตน...คุณสมบัติสาคัญของนักพัฒนาหลักการดาเนินการสาคัญที่
พระองค์ทรงกาชับอยู่ตลอดเวลาคือตัวเราเองต้อง “ซื่อสัตย์สุจริต” อันนี้สาคัญมากการทุจริตการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามพระองค์ห้ามไปถึงการฉวยโอกาสซึ่งแม้จะไม่
ผิ ดกฎหมายเนื่อ งจากในกลุ่ ม พวกเราที่ ถวายงานจะรู้ก่ อนใครว่าแต่ละแห่ งนั้ นจะเกิดอะไรขึ้ น
ภายใน7 – 8 เดือนถัดมาจากสภาพความแห้งแล้งจะเกิดความสมบูรณ์ขึ้นถ้าเพียงแต่กว้านซื้อที่ดิน
ไว้ก่อนมูลค่าของที่ดินจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัวบางครั้งถึง 10 เท่าซึ่งเราสามารถแสวงหากาไร
ได้แต่สิ่งนี้ต้องห้ามเช่นกันรวมทั้งทรงสอนให้เรายึด “ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน” เป็นหลักในการ
ทางานในข้อนี้เห็นจะตรงกับทศพิธราชธรรมที่ เรียกว่า “มัทธวะ” พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของ
ประเทศที่อยู่สูงสุดแต่เวลาเสด็จฯเยี่ยมราษฎรนั้นจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ตลอดเวลา
ทรงรับสั่งกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความเมตตาทรงคุกเข่าหรือนั่งประทับพับเพียบอยู่กับ
พื้นดินสนทนากับประชาชนโดยไม่ ถือพระองค์เลยแม้ แต่น้อยพระองค์ทรงปฏิบัติให้เราเห็นอยู่
ตลอดเวลา ทรงแก้ปั ญ หาจากจุ ดเล็ก ค่อ ยเป็ น ค่ อยไปเพื่ อความมั่ น คงอย่างยั่ งยื น สาหรับ การ
แก้ปัญหาพระองค์จะ “เริ่มจากจุดเล็กๆ” แก้ไขปัญหาที่คนมักจะมองข้ามและทุกๆสิ่งต้องค่อยๆทา
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ไปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆและทาตามลาดับขั้นเริ่ มจากสิ่งที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน
คือสุขภาพร่างกายการมีอยู่มีกินจากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการ
ประกอบอาชีพตลอดจนต้องมี “ความพอเพียง” เหมือนการสร้างบ้านสิ่งแรกที่เราต้องทานั้นคือ
จะต้องวางฐานรากให้มั่ นคงจะต้องวางเสาเข็ม ให้พ ร้ อมเพรียงที่จะแบกน้าหนักบ้ านให้ได้และ
ต่ อ จากนั้ น จะท าการต่ อ เติ ม รุด หน้ า ไปเรื่อ ยๆอย่ าใจร้อ นท าอะไรเกิ น ตั ว ถ้ า เกิ น ตั วเมื่ อ ไหร่นั้ น
ภูมิคุ้มกันจะไม่มีความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นหรือถ้าทาน้อยไปก็ขาดประสิทธิภาพฉันใดฉันนั้นต้องยึด
ความพอเพียงความพอดีอย่างเต็มศักยภาพชีวิตทั้ งชีวิตก็จะนาไปสู่ความมั่นคงสมดุลและยั่งยืน
อดทนและมีความเพียรทาในสิ่งที่ถูกต้อง...เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามบางครั้งหากเกิด
ความรู้สึกท้อถอยในการทางานพระองค์จะทรงสอนให้พวกเรา “อดทนมีความเพียรและมีขันติ ”
เนื่องจากการทางานไม่เรียบง่ายเสมอไปและจะต้อง “ทาแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ” ไม่ยอมทาผิด
แม้แต่น้อยและคาว่าผิดหรือถูกนั้นไม่ใช่ผิดหรือถูกในแง่กฎหมายและทานองคลองธรรมเท่านั้นแต่
จะไม่ฝืนประเพณีท้องถิ่นหรือประเพณีประจาชาติต่างๆต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราน้อมนาหลักการทรง
งานต่างๆของพระองค์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานจะนาไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรง
มุ่ งหวังไว้ดั งที่ พ ระองค์ได้มี พ ระราชดารัสไว้ว่า “เราจะครองแผ่ นดิน โดยธรรม” ซึ่ งพระองค์ ทรง
กาหนดเป้าหมายของการปกครองแผ่นดินของพระองค์คือ“เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
คาว่า “ประโยชน์สุข” คือจะทาอย่างไรที่จะสร้างบ้านเมืองให้เกิดความมั่นคงและมั่งคั่งโดยบนฐาน
ของประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องนาชีวิตของพวกเราไปสู่ความสุขเพราะฉะนั้นคาว่า “ประโยชน์สุข”
ควรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนพัฒนาครอบครัวรวมถึงตนเอง
แพรวพิชฌาณ์ ไมตรีเวช (2557) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตาม
เบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมี
ปัญหามากที่สุด 3 ลาดับ คือ ด้านการถือเป็นหน้าที่ ด้านการใช้ และด้านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยตามแนวทาง การทรงงานตาม
เบื้องพระยุคลบาทฯ (SAPAE) มีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมร้อยละ 32.73 สูงกว่าเกณฑ์
คือ ร้อยละ 25 และเมื่อพิจารณาจาแนกรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าระหว่างร้อยละ
10 ถึง 59 หลังการพัฒนานักเรียนมีจิตสาธารณะสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
สุบัน พรเวียง (2555)ได้ศึกษาเรื่องการน้อมนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การน้อมนา
หลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการบริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีสภาพบริบทที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความ
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ยั่งยืนและนาไปสู่ความเข้มแข็งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
คนไทยให้เป็นคนดี มีความสามารถ และดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง หลักการทรงงานและองค์กรแห่งกร
เรียนรู้นาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน กล่าวว่า คนไทยส่วนมากน้อมนาและรู้จักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศ แต่ความจริงแล้วหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะ
มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการบริหารทุกส่วน ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ
ที่ส่งผลทาให้องค์กรที่นาหลั กการทรงงานมาปรับใช้ให้เกิดความยั่งยืนและเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 การที่เยาวชนไทยจะเจริญ รอยตามเบื้องพระยุคลบาท ต้องเรียนรู้จากหลักการทรงงานของ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พระองค์ทรงพร้อม
กับการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยอย่างเต็มกาลัง เต็มความสามารถ ทรงใช้หลักธรรมาภิบาลเป็น
ธรรม 10 ประการในการครองแผ่นดิน หลักการสอนของพระองค์ทรงเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนดู
และทรงสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้ามาสนใจ ไม่เคยทรงสั่งหรือทรงบังคับให้ทา ทรงฝึกให้ผู้เ รียนมี
ความเป็นตัวของตัวเอง ในการทรงงานที่จะช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยนั้น พระองค์จะทรงศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นการสอนให้ผู้เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้อะไรต้องรู้ให้ชัดเจน รู้เป็นขั้นตอน เป็น
ระบบ การจะพัฒ นาชุมชนต้องให้ความเคารพภูมิศาสตร์และธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตั ว โดยทรง
กาชับให้เคารพสองสิ่งนี้ ทรงสอนวิธีคิด ให้คิดแบบองค์รวม แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ค่อยเป็นค่อย
ไปเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน หรือมองอะไรให้มองแบบครบวงจร ซึ่งไม่จาเป็นต้องติดอยู่กับตารา
แก้ไขโดยให้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติแก้ไขการแก้ไขต้องรอบรู้ รอบคอบ ประหยัด และเรียบง่าย
และต้ อ งได้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ทรงสอนการแก้ ไขที่ ถู ก ต้ อ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ขนั้ น ให้ แ ก้ ไ ขสิ่ ง ที่ ย ากให้
กลายเป็นง่ายทาสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ทรงยึดหลัก”รู้ รัก สามัคคี” การใช้หลักสามัคคีธรรม การวม
พลังแก้ไขด้วยสอนให้รู้จักการทางานอย่างมีส่วนร่วม ในการร่ว มกันทา ร่วมกันแก้ไข และทรงใช้
หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ทรงตรัสเรื่อง “ระเบิดจากข้างใน” นั่นหมายถึง ก่อนที่แก้ไขที่ส่วนใด
คนในชุมชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้มากเสียก่อนรวมถึงเข้าใจในด้านวัฒนธรรม ประเพณี มี
ความเป็นชาติไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต สุภาพอ่อนน้ อม รู้จักถ่อมตน การจะพัฒ นาต้องร่วมกัน
พระองค์ ท รงสอนให้ รู้ จั ก อดทน มี ค วามเพี ย รและมี ขั น ติ และท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งเสมอ ทรงมี
พระราชดาริด้านการศึกษาว่าการศึกษามี ความสาคัญ อย่างมากต่อการดาเนินชีวิตของมนุษ ย์
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หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัวรัช กาลที่ 9 สอดคล้ องกับ ความหมายและ
แนวคิดของการเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ทรงเน้นถึง
ความส าคัญ ของการนาความรู้มาใช้ปฏิบัติอย่างมากและหากพิจารณาดูแนวพระราชดาริด้าน
การศึกษาตามที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่าพระองค์ทรงมีแนวพระราชดาริด้านการศึ กษาที่สัมพันธ์
ไปถึงการนาความรู้มาปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ เช่น เรื่องวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาว่า เป็น
การเตรีย มความพร้อ มให้ แ ก่ ผู้ เรี ย นเพื่ อ สามารถน าความรู้ไ ปปฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ แนว
พระราชดาริที่ทรงมีว่า การนาความรู้ไปปฏิบัตินั้น บุคคลผู้จะปฏิบัติงานจะต้องมีความคิดและการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดีด้วย
การวิเคราะห์หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดย คณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.2547) รวบรวมไว้ 23 หลักการ
ดังนี้
1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร
แผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนา
ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย เช่นงานยาเสพ
ติด ต้องดูข้อมูลให้ลึกซึ้ง ทาไมทางานไม่สาเร็จ ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งการพูดคุย การดูตัวเลข
แต่อย่าให้ตัวเลขมาหลอกเราได้ผู้ยิ่งใหญ่เห็นแต่ภาพสวยหรู แท้ที่จริงก็ไม่เป็นเช่นนั้นแม้ทาไม่ได้มี
ปัญหาตัวเลขก็สวยหรู เพราะมีการคาดโทษ ต้องยอมรับความจริงก่อน แล้วลงมือแก้ไข
สรุปได้ว่าเมื่อจะลงมือทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้อง
ศึกษาข้อมูลทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การสอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบ
เข้าด้วยกัน และจะต้องศึกษาข้อมู ลให้ลึ กซึ้ งเพื่อนาข้อมู ลเหล่านั้น ไปใช้ ประโยชน์ได้จ ริงอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความเป้าหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมุ่ งเน้นเรื่องการพัฒ นาคนมี
พระราชดารัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" นั้นหมายความว่าต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
คนและครอบครัวในชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อย
ออกมาสู่สังคมภายนอกมิใช่การนาเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน
ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัวจึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปสู่ความล่มสลายได้
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สรุปได้ว่าการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะ
ไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อนร่วมงาน หรื อคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้
ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์
จะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้ามดังพระราชดารัส
ความตอนหนึ่งว่า “ ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวก่อน มันไม่ได้
เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบ(Macro) นี้ เขา
จะทาแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย... อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ไม่คุ้มที่
จะซ่อม... เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่... วิธีทาต้องค่อย ๆ ทา จะไป
ระเบิดหมดไม่ได้ ”
สรุปได้ว่าเมื่อต้องแก้ปัญหา ควรมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะ
ลงมือแก้ปัญ หานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน เมื่ อ
สาเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้
โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ
แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
4. ทาตามลาดับขั้น
ในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน
ได้แก่สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้
จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพอาทิ ถนน แหล่ง
น้ า เพื่ อการเกษ ต ร การอุ ป โภ ค บ ริ โ ภ ค ที่ เอื้ อ ป ระโยชน์ ต่ อป ระชาชน โดยไม่ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราโชวาท เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า “ การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น
ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการ
และอุปกรณ์ ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลั กวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและ
ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป
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หากมุ่งแต่จะทุ่มสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลใน
เรื่องต่าง ๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกาลัง
ประสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ อย่ างรุน แรงในเวลานี้ การช่ วยเหลื อ สนั บ สนุ น ประชาชน ในการ
ประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวด
เพราะผู้ที่มีอาชีพแลฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูง
ได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลาดับ ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็ เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์”
สรุปได้ว่าการทางานในแต่ละครั้งควรเริ่มต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็น
ก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทา
ตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มี
ความแตกต่างกัน “การพัฒ นาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิ ศาสตร์และภูมิประเทศทาง
สังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เรา
ต้องแนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็
จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
สรุปได้ว่าการทางานต้องอาศัยความร่ว มมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางาน
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้
เป็นอย่างดี
6. ทางานแบบองค์รวม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 ทรงมี วิ ธี คิ ด อย่ า งองค์ ร วม
(Holistic) ทรงมองสิ่งต่างๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร มองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน
ในการที่จะพระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงดังเช่นกรณีของ "ทฤษฎีใหม่" ที่พระราชทานเป็นแนวทางดาเนินชีวิต
แก่ปวงชนชาวไทยอันเป็นแนวทางใน การประกอบอาชีพซึ่งพระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวม
ตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ 10 – 15 ไร่การบริหารจัดการที่ดิน
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และแหล่งน้าอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้าในการทาการเกษตรแล้ว
จะส่ งผลให้ผ ลผลิ ตดีขึ้นและหากมี ผลผลิตเพิ่ ม มากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จั กวิธีการจั ดการและ
การตลาดรวมถึ ง การรวมกลุ่ ม รวมพลั ง ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะออกสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั้นคือแนวทางการดาเนินงานทฤษฎีใหม่ขั้น 1 ,
2 และ 3
สรุปได้ว่าการใช้วิธีคิดเพื่อการทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่ง
ต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมี มิ ติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนว
ทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตารา
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีลักษณะการ
พัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาของ
ชุมชน เป็นการใช้ตาราอย่างอะลุ่มอล่วยกันไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม คือ
"ไม่ติดตารา"
สรุป ได้ว่าเมื่ อเราจะทาการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับ สภาพ และ
สถานการณ์นั้นไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ
8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประหยัดมากแม้เป็นเรื่องส่วน
พระองค์ดังที่ประชาชนชาวไทยเคยเห็นว่าหลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรฉลอง
พระองค์แต่ละองค์ทรงใช้ อยู่เป็นเวลานานหรือแม้แต่ฉลองพระบาทหากชารุดก็จะส่งซ่อมและใช้
อย่างคุ้มค่าซึ่งในเรื่องของความประหยัดนี้ กองงานในพระองค์เล่าว่า “ ปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอ
12 แท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุก
อย่ า ง ทุ ก อย่ างนี้ มี ค่ า ส าหรับ พระองค์ ทุ ก บาททุ ก สตางค์ จ ะใช้ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง จะสั่ ง ให้ เรา
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรอบคอบ...”นอกจากนี้ ในการพั ฒ นาช่ ว ยเหลื อ ราษฎรทรงใช้ ห ลั ก การ
ดาเนินงานด้วยความเรียบง่ายหรือทาให้ง่าย ราษฎรสามารถทาได้เองสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือให้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนักดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งว่า “...ให้ปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ”
สรุปได้ว่าพระองค์ทรงใช้หลักในการทางานที่เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถ
ทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทาอะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่
การตั้งใจกระทา
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9. ทาให้ง่าย
ทรงคิด ค้น ดัดแปลง ปรับ ปรุงและแก้ไขงาน การพั ฒ นาประเทศตามแนว
พระราชดาริไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม “ทาให้ง่าย”
สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
10. การมีส่วนร่วม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักประชาธิปไตยทรงเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและร่วมกันทางานโครงการพระราชดาริโดยคานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความ
ต้องการของสาธารณชนด้วยดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งว่า “ ...สาคัญที่สุดจะต้องหัดทาใจให้
กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่ างฉลาด
เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย
มาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง..” และ “...การไปช่วยเหลือ
ประชาชนนั้ น ต้ อ งรู้ จั ก ประชาชน ต้ อ งรู้ ว่ า ประชาชนต้ อ งการอะไร ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ในกา ร
ช่วยเหลือ...”
สาหรับวิธีการมีส่วนร่วมพระองค์ทรงนา "ประชาพิจารณ์" มาใช้ในการบริหาร
จัดการดาเนินงานซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาโดยหากจะทาโครงการใดจะทรงอธิบายถึง
ความจาเป็นและผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทุกฝ่ายรวมทั้งผู้นาชุมชนในท้องถิ่น เมื่อประชาชน
ในพื้ น ที่ เห็ น ด้ ว ยแล้ ว หน่ วยราชการต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและร่ว มด าเนิ น การมี ค วามพร้อ มจึ ง จะ
พระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป
จากหลักการทรงงานการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดง
ความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถเก็บความคิดทั้งหลายนั้นมา
ประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างดี
11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดาริในการพัฒนา
และช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นสาคัญ ดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งว่าดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใคร
บอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่อ อาจราคาญด้วยซ้าว่าใครต่อใครมาก็
บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึก ในใจว่า ให้ ๆอยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้
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คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมี
ส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
สรุปได้ว่า การทางานแต่ละครั้ง การนึกถึงการทางานเพื่อประโยชน์สู่ส่วนรวม
ก็จะทาให้งานนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
12. บริการที่จุดเดียว
ทรงมีพ ระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒ นาหลาย
แห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้
รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ว่าการเรียนรู้ การทางาน การแก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการ
ให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเรา
ต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่นการแก้ไขปัญ หาป่าเสื่อมโทรม ได้
พระราชทานพระราชด าริ "การปลู ก ป่ า โดยไม่ ต้ อ งปลู ก "ปล่ อ ยให้ ธ รรมชาติ ช่ ว ยในการฟื้ น ฟู
ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง "การปลูกป่า 3อย่างประโยชน์ 4 อย่าง" ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล
และไม้ฟืนนอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูกแล้วยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน
ด้วยพระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกันทาให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้ ได้
อย่างยั่งยืน
พระองค์ ท รงเข้ า ใจถึ ง ธรรมชาติ แ ละต้ อ งการให้ ป ระชาชนใกล้ ชิ ด กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญ หาธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบาบัด
น้าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาให้มองปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
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15. ปลูกป่าในใจคน
เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทาให้ต้อง
มีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและความเสียหาย
ให้แก่สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสานึกในการ
รักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดารัสความตอนหนึ่งว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้
ลงในใจคนเสี ยก่ อน แล้ วคนเหล่ านั้น ก็จ ะพากันปลูก ต้น ไม้ ลงบนแผ่น ดิน และรักษาต้น ไม้ ด้ วย
ตนเอง”
กล่าวโดยสรุปการจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้อง
ให้เห็นคุณ ค่าเห็นประโยชน์กั บสิ่งที่จะทา งานที่ทาถ้าทาด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนเห็น
คุณค่าของงานที่ทางานก็จะบรรลุผลตามที่กลุ่มต้องการ
16. ขาดทุนคือกาไร
หลั กการในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มี ต่อพสกนิกรไทย
“การให้” และ“การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชดารัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวง
ชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า “...ขาดทุนคือกาไร (Our
loss our gain) …การเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับ
มูลค่าเงินไม่ได้”
สรุปได้ว่าหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสก
นิกรไทย“การให้ ” และ “การเสี ยสละ” เป็นการกระทาอันมี ผลเป็ นกาไร คือความอยู่ดีมี สุขของ
ราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญ หาในเบื้องต้นด้วยการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การ
พัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในที่สุด
สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญ หาให้แก้ไขปัญ หาเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญ หาที่
เกี่ยวเนื่องต่อไป
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับ
ขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
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สรุป ได้ ว่า การด าเนิ น ชี วิ ต ด้า น การเรีย นควรเริ่ม ต้ น จากระดั บ พื้ น ฐานให้
เรียนรู้อย่างถ่องแท้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง
19. เศรษฐกิจพอเพียง
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชี วิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กว่า 30 ปี ตั้ งแต่ก่ อนเกิด วิกฤตการณ์ ท างเศรษฐกิจ ให้ด าเนิ นไปบน "ทางสายกลาง"และเมื่ อ
ภายหลังได้ทรงย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง"จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐในการพัฒนา
และบริหารให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ "ความพอเพียง"
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพ อสมควร ต่อการมี ผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้ องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริตดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
สรุป ได้ ว่ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไปบน
“ทางสายกลาง” เพื่ อ ให้ รอดพ้ น และสามารถด ารงอยู่ ได้ อ ย่ างมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภายใต้ ก ระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล
องค์กร และชุมชน
20.ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทาประโยชน์ให้ แก่
ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และบริ สุ ท ธิ์ ใจ แม้ จ ะมี ค วามรู้ น้ อ ยก็ ย่ อ มท า
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การ
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อยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตใจต่อกันจะส่งผลประโยชน์แห่งความสุขและทาให้
งานดาเนินไปอย่างราบรื่น
21. ทางานอย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระเกษมสาราญและทรงมี
ความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า “...ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะ
ให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
กล่าวโดยสรุปว่าการทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุข
เราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการทางานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้วหรือจะ
ทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
22. ความเพียร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มดาเนินงานโครงการต่างๆ
ในระยะแรกที่ไม่ได้มีความพร้อมในการดาเนินงานมากนักและทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ทั้งสิ้น แต่พ ระองค์ก็มิได้ท้อพระราชหฤทัยทรงอดทนและมุ่ งมั่ นดาเนินงานนั้นๆ ให้สาเร็จลุล่วง
ดัง เช่ น พระราชนิพ นธ์ "พระมหาชนก"ซึ่ ง พระองค์ ทรงใช้ เวลาค่อ นข้ างนานในการคิ ด ประดิษ ฐ์
ถ้อยคาให้เข้าใจง่ายและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนชาวไทยปฏิบัติ
ตามรอยพระมหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้าต่อไปเพราะถ้าไม่เพียร
ว่ายก็จะตกเป็นอาหารปูปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้า
สรุปได้ว่าการเริ่มต้นทางาน หรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้อง
อาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น กระทาการสิ่งใดต้องอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบ
ผลสาเร็จ
23. รู้ รัก สามัคคี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 มี พ ระราชด ารั ส ในเรื่อ ง "รู้ รั ก
สามัคคี"มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้งสามารถปรับ
ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ คือ รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหา และวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทา ลง
มือแก้ไขปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือ
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สุ เมธ ตัน ติเวชกุล (2554) ได้วิเคราะห์ ห ลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไว้ดังนี้
1. ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้ความสาคัญกับภูมิสังคม
ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึ่ ง จะทรง “ศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ” ให้ ไ ด้ ร ายละเอี ย ดที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ ที่ จ ะ
พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตรงความต้องการของประชาชนและทรงเตือนว่าการ
วางโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อ การพัฒนาประเทศนั้นต้องให้ความเคารพและสอดคล้องกับ
“ภูมิสังคม” โดย “ภูมิ” คือให้ความเคารพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราหรือ
ภาษาชาวบ้านคือดินน้าลมไฟที่อยู่รอบๆตัวเราเนื่องจากแต่ละแห่งแต่ละภูมิภาคแต่ละมุมเมืองนั้น
ลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสาหรับ “สังคม” นั้นคือคนโดยจะเห็นว่าความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมหลักปฏิบัติค่านิยมของคนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆแทบจะไม่เหมือนกันเลยจึงทรงกาชับว่า
ต้องให้ความเคารพต่อสองสิ่งนี้รวมถึงต้องมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจรซึ่งไม่
จาเป็นต้องผูกมัดติดตาราหรือวิ ชาการและเทคโนโลยีที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
2. ทรงใช้ธรรมชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
พระองค์ทรงยึดธรรมะเป็นที่ตั้ง “ธรรมะ” ในที่นี้คือธรรมชาติวิธีการแก้ปัญหา
หรือแม้กระทั่งการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินน้าอาชีพและสิ่งแวดล้อ มจะทรงใช้ธรรมชาติในการ
แก้ไขปัญหาอาทิการแก้ไขน้าเน่าเสียแทนที่จะเพ่งพิจารณาถึงโรงงานบาบัดน้าเสียกลับทรงมองว่า
ในธรรมชาติจะมีขบวนการอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นการใช้บ่อตกตะกอนเพื่อให้เกิดการ
ตกตะกอนขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติหรือพิจารณาหาพืชบางชนิดที่สามารถกรองน้าเน่า
เสี ย จนกระทั่ ง ถึ ง เรื่ อ งกั ง หั น น้ าชั ย พั ฒ นาทรงเลี ย นแบบ“หลุ บ ”เครื่อ งมื อ ที่ ช าวบ้ า นใช้ กั น ใน
ภาคเหนือหรือการแก้ไขปัญหาดินถล่มแทนที่จะใช้เครื่องจักรกลกลับทรงใช้ “หญ้าแฝก” ปลูกเป็น
แนวรักษาตามระดับไม่ให้ดินพังทลายลงมาตลอดจน “การใช้อธรรมปราบอธรรม”เช่นการนาน้าดี
ขับไล่น้าเสียเพื่อเจือจางน้าเสียให้กลับเป็นน้าดีเป็นต้น
3.ต้องรอบรู้รอบคอบประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ต้องใช้ “ความรอบรู้รอบคอบ” ในการแก้ไขปัญ หาเช่ นจะแก้ไข
ปัญหาเรื่องดินต้องรู้เรื่องดินจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้าต้องรู้เรื่องน้าจะเห็นว่าก่ อนเสด็จฯประพาสแต่
ละแห่งจะทรงรวบรวมข้อมูลและศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พื้นที่และแต่ละกลุ่มคนโดยคานึงถึง “ความประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ” นั่นคือมีความ
คุ้มค่าและคุ้มทุนแต่ไม่ใช่เป็นการขาดทุนกาไรอย่างที่วิชาการสมัยใหม่ยึดถือลงทุนเท่านั้นต้องได้
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กาไรเท่านี้สาหรับพระองค์จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดต่าที่สุดแต่หากเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นบางครั้งแพงแสนแพงก็ต้องทาเพราะชีวิตของมนุษย์เราจะไปตีราคา
แบบวัตถุสิ่งของไม่ได้ซึ่งพระองค์ตรัสว่า “...ขาดทุนคือกาไร Our loss is our gain...การเสียคือการ
ได้ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”รวมถึง
ทรงโปรดที่จะ “ทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย” หรือทาสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายซึ่งเป็นหลักคิดที่
สาคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ทรงยึดหลัก “รู้รักสามัคคี” ในการบริหารจัดการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งดู
เสมื อ นจะเป็ น ปั ญ หาและเป็ น จุ ด อ่ อ นของบ้ า นเมื อ งเราไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาเรื่ อ งของการ
ประสานงานประสานกิจกรรมการแบ่งหน้าที่กันทาการใช้หลักสามัคคีธรรมในการดาเนินการรวม
พลังกันแก้ไขปัญหาจึงทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น 6แห่งเน้นให้มี “การบริการรวม” ที่จุดเดียว
เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการทางานร่วมกันที่ตั้งอยู่บนหลัก “รู้รัก
สามัคคี” ซึ่งถือเป็นหลักการทางานอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงยึดหลักว่าต้องมีพลังผลักดันให้เรา
ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาและพลังผลักดันที่สาคัญ ที่สุดคือความรักความเมตตาที่จะมี ต่อครอบครัว
เพื่อนร่วมชุมชนประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมอย่าทาอะไรคนเดียวหรือเก่งคนเดียวต้อง
ตั้งอยูบ่ นหลักของความสามัคคีและ “การมีส่วนร่วม”ในการร่วมกันทาร่วมแก้ไขโดยใช้การ “ประชา
พิจารณ์” ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
5. ต้อง “ระเบิดจากข้างใน” และ “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา”
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒ นาคนทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน”
นั่นคือต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา
เสียก่อนมิใช่การนาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้
มีโอกาสเตรียมตัวหรืออย่างการฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพระองค์ตรัสว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควร
จะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษา
ต้นไม้ด้วยตนเอง...”และทรงใช้หลัก “เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” นั่นคือก่อนจะทาอะไรต้องมีความเข้าใจ
เสียก่อนเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้งทางด้านกายภาพด้านจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมเป็นต้นและระหว่างการดาเนินการนั้นจะต้องทาให้ผู้ที่เราจะไปทางานกับเขาหรือ
ทางานให้เขานั้น“เข้าใจ” เราด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์
คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกันเมื่อรู้ปัญหาแล้วเข้าใจแล้วก็ต้อ งเข้าถึงเพื่อให้
นาไปสู่การปฏิบัติให้ได้และเมื่อเข้าถึงแล้วจะต้องทาอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วยดังนั้น
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จะเห็นว่าเป็นการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับถ้าสามารถทาสองประการแรกได้สาเร็จเรื่อง “การ
พัฒ นา” จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่า ยอยากจะเข้าถึงกันแล้วการ
พัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ
6. ซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตน...คุณสมบัติสาคัญของนักพัฒนา
หลักการดาเนินการสาคัญที่พระองค์ทรงกาชับอยู่ตลอดเวลาคือตัวเราเอง
ต้อง “ซื่อสัตย์สุจริต” อันนี้สาคัญ มากการทุจริตการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบนั้นเป็นสิ่งที่
ต้องห้ามพระองค์ห้ามไปถึงการฉวยโอกาสซึ่งแม้จะไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากในกลุ่มพวกเราที่ถวาย
งานจะรู้ก่อนใครว่าแต่ละแห่งนั้นจะเกิดอะไรขึ้นภายใน๗-๘เดือนถัดมาจากสภาพความแห้งแล้งจะ
เกิดความสมบูรณ์ขึ้นถ้าเพียงแต่กว้านซื้อที่ดินไว้ก่อ นมูลค่าของที่ดินจะเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว
บางครั้งถึง 10 เท่าซึ่งเราสามารถแสวงหากาไรได้แต่สิ่งนี้ต้องห้ามเช่นกันรวมทั้งทรงสอนให้เรายึด
“ความสุ ภาพอ่อนน้อมถ่อมตน” เป็นหลักในการทางานในข้อนี้เห็นจะตรงกับทศพิธราชธรรมที่
เรียกว่า “มัทธวะ” พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศที่อยู่สูงสุดแต่เวลาเสด็จฯเยี่ยมราษฎร
นั้นจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ตลอดเวลาทรงรับสั่งกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยความ
เมตตาทรงคุกเข่าหรือนั่งประทับพับเพียบอยู่กับพื้นดินสนทนากับประชาชนโดยไม่ถือพระองค์เลย
แม้แต่น้อยพระองค์ทรงปฏิบัติให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา
7. ทรงแก้ปัญหาจากจุดเล็กค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
สาหรับการแก้ปัญหาพระองค์จะ “เริ่มจากจุดเล็กๆ” แก้ไขปัญหาที่คนมักจะ
มองข้ามและทุกๆสิ่งต้องค่อยๆทาไปค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆและทาตามลาดับขั้นเริ่มจากสิ่ง
ที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อนคือสุขภาพร่างกายการมีอยู่มีกินจากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพตลอดจนต้องมี “ความพอเพียง” เหมือนการสร้าง
บ้านสิ่งแรกที่เราต้องทานั้นคือจะต้องวางฐานรากให้มั่นคงจะต้องวางเสาเข็มให้พร้อมเพรียงที่จะ
แบกน้าหนักบ้านให้ได้และต่อจากนั้นจะทาการต่อเติมรุดหน้าไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนทาอะไรเกินตัว
ถ้าเกินตัวเมื่อไหร่นั้นภูมิคุ้มกันจะไม่มีความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นหรือถ้าทาน้อยไปก็ขาดประสิทธิภาพ
ฉันใดฉันนั้นต้องยึดความพอเพียงความพอดีอย่างเต็มศักยภาพชีวิตทั้งชีวิตก็จะนาไปสู่ความมั่นคง
สมดุลและยั่งยืน
8. อดทนและมี ค วามเพี ย รท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง...เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง
มหาชนชาวสยาม
บางครั้งหากเกิดความรู้สึกท้อถอยในการทางานพระองค์จะทรงสอนให้พวก
เรา “อดทนมีความเพียรและมีขันติ” เนื่องจากการทางานไม่เรียบง่ายเสมอไปและจะต้อง “ทาแต่ใน
สิ่งที่ถูกต้องเสมอ” ไม่ยอมทาผิดแม้แต่น้อยและคาว่าผิดหรือถูกนั้นไม่ใช่ผิดหรือถูกในแง่กฎหมาย
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และทานองคลองธรรมเท่านั้นแต่จะไม่ ฝืนประเพณี ท้องถิ่นหรือประเพณี ประจาชาติต่างๆต้อง
ปฏิบัติให้ได้ถ้าเราน้อมนาหลักการทรงงานต่างๆของพระองค์ดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานจะ
นาไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระองค์ทรงมุ่งหวังไว้ดังที่พระองค์ได้มีพระราชดารัสไว้ว่า“เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม” ซึ่งพระองค์ทรงกาหนดเป้าหมายของการปกครองแผ่นดินของพระองค์คือ “เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”คาว่า“ประโยชน์สุข” คือจะทาอย่างไรที่จะสร้างบ้านเมืองให้
เกิ ด ความมั่ น คงและมั่ งคั่ ง โดยบนฐานของประโยชน์ ที่ เกิ ด ขึ้น นั้ น ต้ องน าชี วิต ของพวกเราไปสู่
ความสุขเพราะฉะนั้นคาว่า “ประโยชน์สุข” ควรเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศพัฒนาองค์กร
พัฒนาชุมชนพัฒนาครอบครัวรวมถึงตนเอง
9. หลัก “บวร” ๓ ประสานเพื่อประโยชน์เกิดแก่ทุกฝ่าย
นอกจากนี้พระองค์ยังมีแนวพระราชดาริ “บวร” คือบ้านวัดราชการทาอย่างไร
ให้มีการประสานงานระหว่าง “บ้าน” คือชาวบ้านวัดคือพระสงฆ์และหน่วยราชการรวมทั้งโรงเรียน
ต้ อ งด าเนิ น งานประสานกั น อย่ างกลมกลื น กั น และเอื้ อ ประโยชน์ ให้ กั บ ทุ ก ฝ่ ายโดยมี พ ระเป็ น
ศู น ย์ ก ลางในการประสานระหว่า งข้ า ราชการกั บ ประชาชนนอกจากนี้ ให้ ยึ ด หลั ก ของ “ความ
พอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ดาเนินชีวิตบนทางสายกลางพระองค์ทรง
รับสั่งกาชับอยู่เสมอว่าการพูดจาอะไรก็ตามหรือการกระทาใดๆก็ตามต้องทาด้วยความพอดีพอ
งามหรือพอเพียงโดยทาอะไรให้พอเหมาะพอควรทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งเรื่องการเมือ ง
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจาเป็นต้องใช้ในชีวิตของเราถ้าเราใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยเกินไปความสูญ
หายหรือความไม่พอเพียงก็จะเกิดขึ้น สรุปหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการ
ดาเนินงานจะสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะต้องมุ่งดาเนินการอย่างรวดเร็วไม่ยึดความคิดของ
ตนเองเป็นที่ตั้งต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องเสร็จแล้วประมวลข้อยุติที่ยอมรับกันได้แล้วให้
ดาเนิ น การทั นที ห ากมี อะไรผิ ดพลาดบกพร่องก็ต้ องแก้ไขและทางานโดยมุ่ ง ประโยชน์ ของคน
ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก ท างานด้ ว ยใจรัก ด้ ว ยความสนุ ก และความสุ ข ต้ อ งเสี ย สละทุ ก อย่ า งที่ เป็ น
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมตลอดเวลาการจะทาอะไรก็ขอให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าได้เกิด
ความโลภหรือ “ตาโต”ใจร้อนหวังผลรวดเร็วผลสุดท้ายจะพังพินาศและประการสาคัญทาอะไรพูด
อะไรคิดอะไรปฏิบัติอะไรก็ขอให้ยึดความพอดีพอควรเป็นที่ตั้งอะไรที่เกินพอดีเป็นสิ่งทาลายเป็น
พิษเป็นภัยทั้งสิ้นครองสติอยู่ตลอดเวลาเพื่อสามารถ “หยุดก่อนชน” ได้และสุดท้ายยึดธรรมะเป็น
พื้นฐานและรากฐานของการปฏิบัติกายปฏิบัติใจอยู่ทุกขณะและยึดจุดมุ่งหมายสาคัญว่าผลที่จะ
เกิดขึ้นจะต้องเป็นประโยชน์ที่ให้ความสุขจึงขอให้ยึดทั้งหมดนี้เป็นหลักในการดาเนินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทเพื่อจักได้พบกับ “ประโยชน์สุข” อย่างจริงแท้และแน่นอนที่สุด
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ผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้วิจัยจึงได้แสดง
ตำรำงที่ 9 ควำมสัมพันว์ของหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 2
กับควำมเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมดังนี้

ตาราง 2 การวิเคราะห์หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีความสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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ตาราง 2 (ต่อ)
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สรุปการวิเคราะห์หลักการทรงงาน
หลังจากที่ผู้วิจัยทาการสังเคราะห์แนวคิดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลักการทรงงานสัมพันธ์กับความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดัง ตารางที่
2 สรุปได้ว่าหลักการทรงงานของพระองค์เป็นต้นแบบของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดัง
พระปฐมบรมราชโองการว่า“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ดังสรุปได้ดังนี้
การที่ผู้สอนจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้นั้น ผู้สอนจะต้องนา
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนหาแนวทางการปฏิบัติและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ
สุบัน พรเวียง (2555) เรื่องการน้อมนาหลักการทรงงานเข้าสู่สถานศึกษา ผู้เรียนเกิดความรู้ของ
ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม เมื่ อ ผู้ เรีย นเข้ าใจเมื่ อ เกิด สถานการณ์ ห รือปั ญ หา ผู้ เรีย น
เหล่านั้นก็จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 สามารถส่งเสริมความเป็น พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมได้จริง สอดคล้องกับสุเมธ ตันติเวชกุล
(2554) แพรวพิชฌาณ์ ไมตรีเวช (2557) มีดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น สามารถนาหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 2 เรื่องระเบิดจากภายในคือ การจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็ง จากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานข้อที่ 3 แก้ปัญ หาจากจุดเล็ก กล่าวคือ เมื่อต้องแก้ปัญหา
ควรมองปั ญ หาในภาพรวมก่อ นเสมอแต่ เมื่ อ จะลงมื อแก้ปั ญ หานั้ น ควรมองในสิ่ ง ที่ คนมั ก จะ
มองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน เมื่อสาเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละ
จุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น
แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้
หลักการทรงงานที่ 4 ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือ การทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดั บต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
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หลักการทรงงานที่ 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือ การทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลักการทรงงานที่ 8 ประหยัดเรียบง่าย กล่าวคือ การทางานที่เรียบง่ายหรือ
ทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทาอะไรให้ยุ่งยาก
งานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 10 การมีส่วนร่วม กล่าวคือการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดง
ความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถเก็บความคิดทั้งหลายนั้นมา
ประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างดี
หลักการทรงงานที่ 12 บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
แสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถเก็บความคิดทั้งหลาย
นั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไปได้อย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 13 ใช้ ธ รรมชาติ ช่ ว ยธรรมชาติ กล่ า วคื อ มองปั ญ หา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 14 ใช้อธรรมปราบอธรรม กล่าวคือ การแก้ปัญหาให้มอง
ปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
หลักการทรงงานที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง กล่า วคือ ทางการดาเนินชีวิต ให้
ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน
หลักการทรงงานที่ 20 ความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน กล่าวคือ ที่มีความ
สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ
ต่อกันจะส่งผลประโยชน์แห่งความสุขและทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น
กล่าวโดยสรุปการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในองค์ประกอบที่ 1
การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติตนของบุคคลที่รู้จักสิทธิของตนเองและสิทธิของผู้อื่น
รู้จักเคารพในสิทธิของตนเองและรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การที่ครูผู้สอนจะ
ทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในด้านนี้ ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนพบกับสถานการณ์
ปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการมองปัญหา เรียงลาดับเหตุการณ์ของปัญหา มองปัญหาในภาพรวม
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แต่ ไม่ ล ะเลยปั ญ หาเล็ ก ๆ การท างานอย่างร่วมมื อ หรือเป็ น ทีม การเปิด โอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น การแก้ปัญหาดาเนินโดยประหยัด เรียบง่าย มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อ
กัน
องค์ ป ระกอบที่ 2 การพึ่ งตน เอง สามารถน าหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ กล่าวคือการ
ทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้องศึกษาข้อมูลทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การ
สอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน และจะต้องศึกษาข้อมูลให้
ลึกซึ้งเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความเป้าหมาย
หลักการทรงงานที่ 2. ระเบิดจากภายใน กล่าวคือการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานที่ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก กล่าวคือ การแก้ปัญหา ควรมอง
ปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้ว
เริ่ม แก้ ปัญ หาจากจุ ดเล็ ก ๆ ก่อน เมื่ อสาเร็จ แล้ วจึ ง ค่อย ๆ ขยับ ขยายแก้ไปเรื่อยๆ ที ละจุ ด เรา
สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่ม
ลงมื อทาจากจุดเล็ ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ แก้ไปทีละจุ ด งานแต่ละชิ้นก็จ ะลุลวงไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
หลักการทรงงานที่ 4. ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือการทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 6. ทางานแบบองค์รวม กล่าวคือการใช้ วิธี คิดเพื่อ การ
ทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
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หลักการทรงงานที่ 7. ไม่ติดตารา กล่าวคือการจะทาการใดนั้น ควรทางาน
อย่างยืดหยุ่นกับสภาพ และสถานการณ์นั้นไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ
หลักกำรทรงงำนที่ 8. ประหยัด เรียบง่ำย ทำให้ง่ำย กล่ำวคือกำรทำงำนที่เรียบ
ง่ำยหรือทำให้ง่ำย สำมำรถทำเองได้ให้ สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทำอะไรให้
ยุ่งยำกงำนจะสำเร็จได้อยู่ที่กำรตั้งใจกระทำ
หลักกำรทรงงำนที่ 9. ทำให้ง่ำย กล่ำวคือกำรแก้ปัญหำควรทำให้เข้ำใจง่ำยไม่
ยุ่งยำกซับซ้อนงำนที่แก้ไขก็จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักกำรทรงงำนที่ 12. บริกำรที่จุดเดียว กล่ำวคือ กำรเรียนรู้ กำรทำงำน กำร
แก้ปัญหำทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหำนั้น โดยเน้นเรื่องกำรรู้รักสำมัคคี
หลั กกำรทรงงำนที่ 13. ใช้ว รรมชำติ ช่วยวรรมชำติ กล่ ำวคือกำรมองปัญ หำ
วรรมชำติอย่ำงละเอียดโดยหำกเรำต้องกำรแก้ไขวรรมชำติจะต้องใช้วรรมชำติเข้ำช่วยเหลือ
หลั กกำรทรงงำนที่ 17. กำรพึ่ งพำตนเอง กล่ ำวคือ กำรแก้ไขปั ญ หำให้ แก้ ไข
ปัญหำเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
หลักกำรทรงงำนที่ 19. เศรษฐกิจพอเพียง กล่ำวคือ ดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน
“ทำงสำยกลำง” เพื่ อ ให้ ร อดพ้ น และสำมำรถด ำรงอยู่ ได้ อ ย่ ำ งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ภำยใต้ ก ระแส
โลกำภิวัฒ น์ และกำรเปลี่ ย นแปลงต่ำงๆซึ่งปรัช ญำนี้ส ำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุ คคล
องค์กร และชุมชน
หลั กกำรทรงงำนที่ 20.ควำมซื่อสัตย์สุ จริต จริงใจต่อกัน กล่ ำวคือผู้ที่มีควำม
สุจริตและบริสุทวิ์ใจ แม้จะมีควำมรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มำกกว่ำผู้ที่มีควำมรู้มำก
แต่ไม่มีควำมสุจริตไม่มีควำมบริสุทวิ์ใจ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีควำมซื่อสัตย์ สุจริตใจต่อกันจะ
ส่งผลประโยชน์แห่งควำมสุขและทำให้งำนดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
หลักกำรทรงงำนที่ 22. ควำมเพียร กล่ำวคือกำรเริ่มต้นทำงำน หรือทำสิ่งใดนั้น
อำจจะไม่ได้มีควำมพร้อมต้องอำศัยควำมอดทนและควำมมุ่งมั่น กระทำกำรสิ่งใดต้องอำศัยควำมเพียร
เป็นที่ตั้ง งำนก็จะประสบผลสำเร็จ
หลักกำรทรงงำนที่ 23. รู้ รัก สำมัคคี รู้ กล่ำวคือ รู้ปัญหำ และรู้วิวีแก้ปัญหำนั้น
รัก คือ เมื่อเรำรู้ถึงปัญหำ และวิวีแก้แล้ว เรำต้องมีควำมรักที่จะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหำ สำมัคคี
คือ กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ไม่สำมำรถลงมือทำคนเดียวได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือ
กล่าวโดยสรุปการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในองค์ประกอบที่ 2
การพึ่งตนเองการปฏิบัติตนของบุคคลที่ดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน โดยไมเป็นภาระคนอื่น
มากเกินไปและช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด การแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
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ถ่องแท้ได้ด้วยตนเองมีความกระตือรือร้นและยึดมั่นกับงานที่ทา การที่ครูผู้สอนจะทาให้ผู้เรียนมี
คุณ ลักษณะในด้านนี้ ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนพบกับสถานการณ์ปัญหา เมื่อ
ผู้เรียนพบกับสถานการณ์ปัญหาที่กาหนด การศึกษาข้อมูลของปัญหาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่
ยึดติดตาราเล่มใดเล่มหนึ่งสามารถหาความรู้ในการแก้ปัญหาเป็นสิ่ งสาคัญ การเรียนรู้ การทางาน
ต้องเรียนรู้ร่วมกัน การแก้ปัญ หาให้มองภาพรวมของปัญหา คิดอย่างองค์รวมมีการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง การทางานต้องทางานเป็นทีม
องค์ ป ระกอบที่ 3 ความเท่ า เที ย มกั น สามารถน าหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 2. ระเบิดจากภายใน กล่าวคือการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานที่ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก กล่าวคือ การแก้ปัญหา ควรมอง
ปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้ว
เริ่ม แก้ ปัญ หาจากจุ ดเล็ ก ๆ ก่อน เมื่ อสาเร็จ แล้ วจึ ง ค่อย ๆ ขยับ ขยายแก้ไปเรื่อยๆ ที ละจุ ด เรา
สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่ม
ลงมื อทาจากจุดเล็ ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ แก้ไปทีละจุ ด งานแต่ละชิ้นก็จ ะลุลวงไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 6. ทางานแบบองค์รวม กล่าวคือการใช้ วิธี คิด เพื่อ การ
ทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
หลักการทรงงานที่ 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย กล่าวคือการทางานที่
เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทา
อะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 9. ทาให้ง่าย กล่าวคือการแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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หลักการทรงงานที่ 10. การมีส่วนร่วม กล่าวคือการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถ
เก็บความคิดทั้งหลายนั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ได้อย่างดี
หลักการทรงงานที่ 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการทางานแต่ละครั้ง
การนึ ก ถึ ง การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู่ ส่ ว นรวมก็ จ ะท าให้ ง านนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักการทรงงานที่ 12. บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเรียนรู้ การทางาน การ
แก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
หลักการทรงงานที่ 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ กล่าวคือการมองปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม กล่าวคือการแก้ปัญหาให้มอง
ปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
หลักการทรงงานที่ 15. ปลูกป่าในใจคน กล่าวคือ การจะทาการใดสาเร็จต้อง
ปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา งานที่ทาถ้าทาด้วย
ความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทางานก็จะบรรลุผลตามที่กลุ่มต้องการ
หลักการทรงงานที่ 16. ขาดทุนคือกาไร กล่าวคือ“การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
หลักการทรงงานที่ 17. การพึ่งพาตนเอง กล่าวคือการแก้ไขปัญหาให้แ ก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
หลักการทรงงานที่ 18. พออยู่พอกิน กล่าวคือการดาเนินชีวิตด้าน การเรียน
ควรเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานให้เรียนรู้อย่างถ่องแท้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมั่นคง
หลักการทรงงานที่ 19. เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล
องค์กร และชุมชน
หลักการทรงงานที่ 20.ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน กล่าวคือผู้ที่มีความ
สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
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มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ
ต่อกันจะส่งผลประโยชน์แห่งความสุขและทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น
หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ การทางานต้องมี
ความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการ
ทางานเพี ยงเท่านั้น ถือ ว่าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยค านึ งถึง ความสุ ขที่ เกิดจากการได้ ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
หลักการทรงงานที่ 22. ความเพียร กล่าวคือการเริ่มต้นทางาน หรือทาสิ่งใด
นั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น กระทาการสิ่งใดต้องอาศัย
ความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบผลสาเร็จ
หลักการทรงงานที่ 23. รู้ รัก สามัคคี รู้ กล่าวคือ รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหา
นั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญ หา และวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
กล่าวโดยสรุปการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในองค์ประกอบที่ 3
ความเท่าเทียมกัน หมายถึง การปฏิบัติตนของตนเองในการมีความสัมพันธ์กับชุมชนในสังคมโดย
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติต่อกัน และได้รับความยุติธรรมด้วยความเสมอ
ภาค การที่ครูผู้ สอนจะทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในด้านนี้ ผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนพบกับสถานการณ์ปัญหา เมื่อผู้เรียนพบกับสถานการณ์ปัญหาที่กาหนด มองปัญหาอย่าง
แท้จริง การหาความรู้ในการแก้ปัญหา ให้ทุกคนเห็นคุณค่าและประโยชน์กับสิ่งที่จะทา ทุกคนต้อง
เรี ย นรู้ปั ญ หาร่ ว มกั น มองปั ญ หาในภาพรวมและปั ญ หาเล็ ก ๆ เมื่ อ มี ค วามรู้ม ากพอกั บ การ
แก้ ปั ญ หา ลงมื อ แก้ ปั ญ หาโดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ ท างานด้ ว ยความเพี ย ร รู้รั ก สามั ค คี การ
ออกแบบกิจกรรมในเรื่องเหล่านี้จะทาให้ผู้เรียนได้มีความรู้เรื่องการอยู่หรือทางานร่วมกันความเท่า
เทียมกันมีความสาคัญมาก
องค์ประกอบที่ 4 การยอมรับ ความแตกต่าง สามารถนาหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 4. ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือการทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
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หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลักการทรงงานที่ 7. ไม่ติดตารา กล่าวคือการจะทาการใดนั้น ควรทางาน
อย่างยืดหยุ่นกับสภาพ และสถานการณ์นั้นไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ
หลักการทรงงานที่ 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย กล่าวคือการทางานที่
เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทา
อะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 9. ทาให้ง่าย กล่าวคือการแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักการทรงงานที่ 10. การมีส่วนร่วม กล่าวคือการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมี ประโยชน์มาก จะสามารถ
เก็บความคิดทั้งหลายนั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ได้อย่างดี
หลักการทรงงานที่ 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการทางานแต่ละครั้ง
การนึ ก ถึ ง การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู่ ส่ ว นรวมก็ จ ะท าให้ ง านนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาขึ้ น อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
หลักการทรงงานที่ 12. บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเรียนรู้ การทางาน การ
แก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
หลักการทรงงานที่ 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ กล่าวคือการมองปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 19. เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล
องค์กร และชุมชน
หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ การทางานต้องมี
ความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการ
ทางานเพี ยงเท่านั้น ถือ ว่ าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยค านึ งถึง ความสุ ขที่เกิดจากการได้ ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
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กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ในสังคม องค์ประกอบที่ 4 คือ
การยอมรับความแตกต่าง กล่าวคือการเคารพและยอมรับความแตกต่างในการแสดงความคิดของ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง มีความสนใจทางวัฒนธรรม เข้าใจ ยอมรับ และ
ชื่น ชมในวัฒ นธรรมที่แตกต่าง มี ค วามภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย รู้สึกหวงแหนในวัฒ นธรรม
สามารถถ่ายทอดคุณค่าและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้ การที่ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะของ
ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ ใจในสั งคม การออกแบบกิจกรรมเป็นสิ่งสาคัญ การมองปัญ หาอย่าง
ละเอียด กิจกรรมที่ต้องทางานร่วมกันต้องอาศัยความร่วมมือกันต้องเข้าใจผู้อื่น ต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น การทางานต้องยืดหยุ่นดาเนินชีวิตบนทางสายกลางไม่ยึดติดความรู้ของตนเองฝ่ายเดียว
ทางานอย่างมีความสุข ยึดประโยชน์ส่วนรวม
องค์ประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถนาหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ กล่าวคือการ
ทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้องศึกษาข้อมูลทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การ
สอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน และจะต้องศึกษาข้อมูลให้
ลึกซึ้งเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความเป้าหมาย
หลักการทรงงานที่ 2. ระเบิดจากภายใน กล่าวคือการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานที่ 4. ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือการทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 6. ทางานแบบองค์ รวม กล่าวคือการใช้ วิธี คิดเพื่อ การ
ทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
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หลักการทรงงานที่ 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย กล่าวคือการทางานที่
เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทา
อะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 9. ทาให้ง่าย กล่าวคือการแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักการทรงงานที่ 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการทางานแต่ละครั้ง
การนึ ก ถึ ง การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู่ ส่ ว นรวมก็ จ ะท าให้ ง านนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักการทรงงานที่ 12. บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเรียนรู้ การทางาน การ
แก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
หลักการทรงงานที่ 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ กล่าวคือการมองปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม กล่าวคือการแก้ปัญหาให้มอง
ปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
หลักการทรงงานที่ 15. ปลูกป่าในใจคน กล่าวคือ การจะทาการใดสาเร็จต้อง
ปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา งานที่ทาถ้าทาด้วย
ความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทางานก็จะบรรลุผลตามที่กลุ่มต้องการ
หลักการทรงงานที่ 16. ขาดทุนคือกาไร กล่าวคือ“การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
หลักการทรงงานที่ 17. การพึ่งพาตนเอง กล่าวคือการแก้ไขปัญหาให้แก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
หลักการทรงงานที่ 18. พออยู่พอกิน กล่าวคือการดาเนินชีวิตด้าน การเรียน
ควรเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานให้เรียนรู้อย่างถ่องแท้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมั่นคง
หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ การทางานต้องมี
ความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการ
ทางานเพี ยงเท่านั้น ถือ ว่าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยค านึ งถึง ความสุ ขที่เกิดจากการได้ ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
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หลักการทรงงานที่ 22. ความเพียร กล่าวคือการเริ่มต้นทางาน หรือทาสิ่งใด
นั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น กระทาการสิ่งใดต้องอาศัย
ความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบผลสาเร็จ
หลักการทรงงานที่ 23. รู้ รัก สามัคคี รู้ กล่าวคือ รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหา
นั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญ หา และวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
กล่าวโดยสรุปการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในองค์ประกอบที่ 5
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การท างานต้ อ งวางเป้ าหมาย ในการท างานต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล โดย
ละเอียด ทางานตามลาดับขั้น ร่วมกันทางาน มีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีจิตอาสาโดยเห็น
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการมี
ส่วนร่วมในสังคมในกิจกรรมสาธารณะ เคารพกติกาสังคม
องค์ประกอบที่ 6 ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย สามารถนาหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ กล่าวคือการ
ทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้องศึกษาข้อมูลทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การ
สอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน และจะต้องศึกษาข้อมูลให้
ลึกซึ้งเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความเป้าหมาย
หลักการทรงงานที่ 2. ระเบิดจากภายใน กล่าวคือการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานที่ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก กล่าวคือ การแก้ปัญหา ควรมอง
ปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่ เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้ว
เริ่ม แก้ ปัญ หาจากจุ ดเล็ ก ๆ ก่อน เมื่ อสาเร็จ แล้ วจึ ง ค่อย ๆ ขยับ ขยายแก้ไปเรื่อยๆ ที ละจุ ด เรา
สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่ม
ลงมื อทาจากจุดเล็ ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ แก้ไปทีละจุ ด งานแต่ละชิ้นก็จ ะลุลวงไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้

70
หลักการทรงงานที่ 4. ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือการทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 6. ทางานแบบองค์รวม กล่าวคือการใช้ วิธี คิดเพื่อ การ
ทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
หลักการทรงงานที่ 7. ไม่ติดตารา กล่าวคือการจะทาการใดนั้น ควรทางาน
อย่างยืดหยุ่นกับสภาพ และสถานการณ์นั้นไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ
หลักการทรงงานที่ 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย กล่าวคือการทางานที่
เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้ส อดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทา
อะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 9. ทาให้ง่าย กล่าวคือการแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักการทรงงานที่ 10. การมีส่วนร่วม กล่าวคือการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถ
เก็บความคิดทั้งหลายนั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ได้อย่างดี
หลักการทรงงานที่ 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการทางานแต่ละครั้ง
การนึ ก ถึ ง การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู่ ส่ ว นรวมก็ จ ะท าให้ ง านนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักการทรงงานที่ 12. บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเรียนรู้ การทางาน การ
แก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
หลักการทรงงานที่ 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ กล่าวคือการมองปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม กล่าวคือการแก้ปัญหาให้มอง
ปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
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หลักการทรงงานที่ 15. ปลูกป่าในใจคน กล่าวคือ การจะทาการใดสาเร็จต้อง
ปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา งานที่ทาถ้าทาด้วย
ความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทางานก็จะบรรลุผลตามที่กลุ่มต้องการ
หลักการทรงงานที่ 16. ขาดทุนคือกาไร กล่าวคือ“การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
หลักการทรงงานที่ 17. การพึ่งพาตนเอง กล่าวคือการแก้ไขปัญหาให้แก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
หลักการทรงงานที่ 18. พออยู่พอกิน กล่าวคือการดาเนินชีวิตด้าน การเรียน
ควรเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานให้เรียนรู้อย่างถ่องแท้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมั่นคง
หลักการทรงงานที่ 19. เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล
องค์กร และชุมชน
หลักการทรงงานที่ 20.ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน กล่าวคือผู้ที่มีความ
สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ
ต่อกันจะส่งผลประโยชน์แห่งความสุขและทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น
หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ การทางานต้องมี
ความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการ
ทางานเพี ยงเท่านั้น ถือ ว่าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยค านึ งถึง ความสุ ขที่เกิดจากการได้ ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
หลักการทรงงานที่ 22. ความเพียร กล่าวคือการเริ่มต้นทางาน หรือทาสิ่งใด
นั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น กระทาการสิ่งใดต้องอาศัย
ความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบผลสาเร็จ
หลักการทรงงานที่ 23. รู้ รัก สามัคคี รู้ กล่าวคือ รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหา
นั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญ หา และวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
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กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม องค์ประกอบที่ 6
เรื่อง ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ผู้เรียนต้องได้รับความรู้ความเข้าใจใน
หลักและระเบียบการปกครองระบอบประชาธิปไตย เข้าใจบทบาทสิทธิการมีส่วนร่วม ปฏิบัติตน
โดยใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมาย เคารพกติกาสังคม เคารพและยอมรับผลการกระทาตาม
ระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแสดงออกต่อ
ความไม่ถูกต้องในสังคมตามเหตุผล ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่ อผู้สอนกาหนด
สถานการณ์ปัญหา ผู้เรียนต้องเรียนรู้การทางานอย่างมีส่วนร่วม รู้จักการทางานตามลาดับโดยการ
แก้ไขปัญ หาเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่อง มีวิธีคิดที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข มองปัญหาอย่างแท้จริง รู้จักการให้ การเสียสละ
องค์ประกอบที่ 7 การมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนาหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ กล่าวคือการ
ทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้องศึกษาข้อมูลทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การ
สอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน และจะต้องศึกษาข้อมูลให้
ลึกซึ้งเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความเป้าหมาย
หลักการทรงงานที่ 2. ระเบิดจากภายใน กล่าวคือการจะทาการใด ๆ ต้องเริ่ม
จากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อนต้องสร้างความเข้ม แข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ และอยากทา
ไม่ใช่การสั่งให้ทาคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องประชุมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อ ๆ ไป
หลักการทรงงานที่ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก กล่าวคือ การแก้ปัญหา ควรมอง
ปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้ว
เริ่ม แก้ ปัญ หาจากจุ ดเล็ ก ๆ ก่อน เมื่ อสาเร็จ แล้ วจึ ง ค่อย ๆ ขยับ ขยายแก้ไปเรื่อยๆ ที ละจุ ด เรา
สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้ วเริ่ม
ลงมื อทาจากจุดเล็ ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทาค่อย ๆ แก้ไปทีละจุ ด งานแต่ละชิ้นก็จ ะลุลวงไปได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้
หลักการทรงงานที่ 4. ทาตามลาดับขั้น กล่าวคือการทางานในแต่ละครั้งควร
เริ่ม ต้นจากการลงมือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมื อสิ่งที่จาเป็นลาดั บต่อ ๆ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย
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หลักการทรงงานที่ 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ กล่าวคือการทางาน
ต้องอาศัยความร่วมมือกันแต่การจะร่วมมือกันทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์ รู้จักผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เพื่อ
ร่วมกันทางานและให้งานนั้นดาเนินไปตามขั้นตอนได้เป็นอย่างดี
หลั ก การทรงงานที่ 6. ทางานแบบองค์รวม กล่าวคือการใช้ วิธี คิดเพื่อ การ
ทางานโดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
หลักการทรงงานที่ 7. ไม่ติดตารา กล่าวคือการจะทาการใดนั้น ควรทางาน
อย่างยืดหยุ่นกับสภาพ และสถานการณ์นั้นไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่ในตาราวิชาการ
หลักการทรงงานที่ 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย กล่าวคือการทางานที่
เรียบง่ายหรือทาให้ง่าย สามารถทาเองได้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือทา
อะไรให้ยุ่งยากงานจะสาเร็จได้อยู่ที่การตั้งใจกระทา
หลักการทรงงานที่ 9. ทาให้ง่าย กล่าวคือการแก้ปัญหาควรทาให้เข้าใจง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนงานที่แก้ไขก็จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักการทรงงานที่ 10. การมีส่วนร่วม กล่าวคือการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถ
เก็บความคิดทั้งหลายนั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ได้อย่างดี
หลักการทรงงานที่ 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการทางานแต่ละครั้ง
การนึ ก ถึ ง การท างานเพื่ อ ประโยชน์ สู่ ส่ ว นรวมก็ จ ะท าให้ ง านนั้ น เกิ ด การพั ฒ นาขึ้ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
หลักการทรงงานที่ 12. บริการที่จุดเดียว กล่าวคือ การเรียนรู้ การทางาน การ
แก้ปัญหาทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปัญหานั้น โดยเน้นเรื่องการรู้รักสามัคคี
หลักการทรงงานที่ 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ กล่าวคือการมองปัญหา
ธรรมชาติอย่างละเอียดโดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
หลักการทรงงานที่ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม กล่าวคือการแก้ปัญหาให้มอง
ปัญหาที่แท้จริง มองสิ่งที่อยู่รอบๆปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด
หลักการทรงงานที่ 15. ปลูกป่าในใจคน กล่าวคือ การจะทาการใดสาเร็จต้อง
ปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา งานที่ทาถ้าทาด้วย
ความร่วมมือร่วมใจกัน ทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทางานก็จะบรรลุผลตามที่กลุ่มต้องการ
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หลักการทรงงานที่ 16. ขาดทุนคือกาไร กล่าวคือ“การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
หลักการทรงงานที่ 17. การพึ่งพาตนเอง กล่าวคือการแก้ไขปัญหาให้แ ก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องต่อไป
หลักการทรงงานที่ 18. พออยู่พอกิน กล่าวคือการดาเนินชีวิตด้าน การเรียน
ควรเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานให้เรียนรู้อย่างถ่องแท้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมั่นคง
หลักการทรงงานที่ 19. เศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล
องค์กร และชุมชน
หลักการทรงงานที่ 20.ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน กล่าวคือผู้ที่มีความ
สุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้
มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตใจ
ต่อกันจะส่งผลประโยชน์แห่งความสุขและทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่น
หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวคือ การทางานต้องมี
ความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะชนะ สนุกกับการ
ทางานเพี ยงเท่านั้น ถือ ว่าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยค านึ งถึง ความสุ ขที่ เกิดจากการได้ ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้
หลักการทรงงานที่ 22. ความเพียร กล่าวคือการเริ่มต้นทางาน หรือทาสิ่งใด
นั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น กระทาการสิ่งใดต้องอาศัย
ความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบผลสาเร็จ
หลักการทรงงานที่ 23. รู้ รัก สามัคคี รู้ กล่าวคือ รู้ปัญหา และรู้วิธีแก้ปัญหา
นั้น รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญ หา และวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหา
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมองค์ประกอบที่ 7
การมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้เรียนมีการประพฤติตนตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดีมี
ความซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณ ธรรม มีความรักและความเสียสละ
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องได้รับความรู้จากหลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึ่ง
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จะช่วยหล่อหลอมให้เป็นคนดี คิดดี ทาแต่ความดี เมื่อพบปัญหา หรือสถานการณ์ ผู้เรียนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในปัญหา และเกิดทัศนคติที่ดีในการพยายามที่จะแก้ไขปัญหา เห็นประโยชน์
ของสิ่งที่ทา มองปัญ หาในภาพรวมก่อนแต่ไม่ควรมองข้ามปัญหาเล็กๆ มีความยืดหยุ่นไม่ติดแค่
ตาราความรู้ของตนเองต้องมีความยืดหยุ่น มีการทางานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันมีความรัก สามัคคี
ทางานอย่างมีความสุข มีความซื่อสัตย์ การให้ การเสียสละโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่ ง
สาคัญ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แพรวพิชฌาณ์ ไมตรีเวช. (2557) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวทางทรง
งานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านเขากรวด จ. กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า1.ด้านการใช้ นักเรียนมีลักษณะพฤติกรรม
ของผู้เรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแลรักษาความสะอาด การไม่ทาลาย
ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เกิดความชารุด
เสียหาย 2.คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ มีอิทธิพลทางบวกกับจิตสาธารณะ แสดงว่าผู้ที่มีความ
รับผิดชอบจะเป็นผู้ที่มีลักษณะที่มีความสนใจ ตั้งใจที่จะทางาน ติดตามผลงานที่กระทาไปแล้ว
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยอมรับในสิ่งที่ตนได้กระทาลงไป ทั้งในด้านดีและด้านไม่
ดี ปฏิ บัติงานตามที่รับมอบหมาย ด้วยความเต็ม ใจอย่างระมั ดระวั ง ไม่ ปัดความรับ ผิดชอบใน
หน้าที่ของตนให้แก่ผู้อื่น ทาให้เป็นคนตั้งใจจริง เป็นคุณลักษณะของความเป็นผู้นาที่ดี นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นมาโรงเรียนแต่เช้าช่วยกันทาความสะอาดห้อง และบริเวณโรงเรียนส่งผลให้
ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาดเป็น ผลให้ก ารพั ฒ นาจิ ต สาธารณะของนัก เรียนสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนให้มีจิตสาธารณะได้
3.ด้ า นการถื อ เป็ น หน้ าที่ นั ก เรีย นมี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมุ่ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อ
ส่วนรวมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสัยที่ตน
พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการพัฒ นาจิตสาธารณะด้านการถือเป็นหน้าที่มากที่สุด ในขั้นนี้ทาให้
นักเรียนได้ค้นพบปัญ หาของนักเรียน เมื่อพบปัญหาก็วางแผนแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เมื่อปัญหา
หมดไปประสิทธิภาพในการเรียน การวางตัว การคบเพื่อน จึงดีขึ้น มีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรม
ด้านการเรียนรู้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาและการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน ขั้นตอนการสารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ของนักเรียน ทาให้ทราบปัญ หาและสาเหตุเพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขส่งผลให้การวาง
แผนการสอนมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกิตติพร ปัญญาภิญโญผล

76
(2541, น. 3) ขั้นตอนการสารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน ทาให้ทราบปัญหาและสาเหตุ
เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขส่งผลให้การวางแผนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ด้าน
การเคารพสิ ทธิ นั กเรียนมี พ ฤติก รรมที่แสดงออกถึง การเคารพสิ ทธิ ในการใช้ ของส่วนรวมที่ ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยึดครองของส่วนร่วมมาเป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาส
ของบุ ค คลอื่ น ที่ จ ะใช้ ข องส่ วนรวมนั้ น 5. ด้ า นการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการทาความดีให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวมด้วย
ความจริงใจ และเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยตามแนว
ทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาทฯ (SAPAE) มีความก้าวหน้าทางการเรียนมากขึ้นและเมื่อ
พิจารณาจาแนกรายบุคคล พบว่า นักเรียนมีค่าร้อยละความก้าวหน้าระหว่างร้อยละ 10 ถึง 59
เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยตามแนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคล
บาทฯ (SAPAE) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยให้นักเรียนได้ศึกษา
สภาพปัญหา ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ จาก
การใช้ กลยุทธ์การประชุม แบบมี ส่วนร่วม ซึ่งเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจิตสาธารณะในการดูแลรักษาความ
สะอาด ตลอดทั้งมีการประชุมติดตามความก้า วหน้าในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการ ซึ่ง
การประชุมแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการระดมความคิดทุกคนได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในการแสดง
ความคิดเห็นและการปฏิบัติงาน ซึ่งในการดาเนินกิจกรรมมีการประชุมวางแผนอย่างสม่าเสมอจะ
ส่งผลให้ผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง หลักการทรงงานและองค์กรแห่งการ
เรียนรู้นาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร
แห่งการเรียนรู้กับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 3. เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒ นาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนพัฒ นาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่
ยั่งยื น ในบริบ ทองค์ กรภาคธุ รกิ จ กลุ่ม ตั วอย่าง คือ พนัก งานในบริษั ท ใช้ การวิเคราะห์ สมการ
โครงสร้างมีความจาเป็นต้องเก็บตัวอย่างตามตัวแปรเชิงประจักษ์ จานวน 29 ตัวแปร เครื่องมือใน
การทาวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ
อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ในการท างาน เงิ น เดื อ น ประเภทธุ ร กิ จ และ
ตาแหน่งภายในองค์กร ส่วนที่ 2 คุณลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยตัวแปร 5 ตัว คือ
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การเป็นบุคคลรอบรู้ การมีรูปแบบความคิด การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้การทางานเป็นทีม
และการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบตามแนวคิ ด ของ Loren (2005) ส่ ว นที่ 3 หลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประกอบด้วยตัวแปร 20 ตัว การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้
ในแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)โดยขั้นที่ 1 ใช้แบบเจาะจง ขั้ นที่ 2 ใช้แบบการสุ่ม
ตามสะดวก ผลงานวิจั ยพบว่า 1.โมเดลของงานวิจั ย มี ความสอดคล้ องกั บ ทฤษฎี แนวคิ ด ของ
พระองค์ ท่านได้นามาเป็นแบบอย่างเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน (กปร.2551) ตัวแปรทั้ง
20 มีนัยสาคัญทางสถิติเป็นตัวชี้วัดที่ดี 2.เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลักการทรงงานขององค์ มีผล
ทาให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนมากกว่าการสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพียงประเด็นเดียว การปรับใช้พัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้
หลักการทรงงานที่ 1 การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ คือ ก่อนที่จะลงมือทาจริง
ควรจะมีการวางแผนโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ตัวเลขเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
หลักการทรงงานที่ 2 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คือ การมองปัญหาต้องมองภาพใหญ่แต่
เมื่ อลงมื อแก้ควรเริ่ม ทาที่จุดเล็ ก ๆ ประกอบกันเพื่อแก้ปั ญ หาใหญ่ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้ ง
โครงสร้างใหญ่จะทาให้บุคลากรอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
หลักการทรงงานที่ 3 ทาตามลาดับขั้น คือ เริ่มจากสิ่งที่จาเป็นและมีผลกระทบ
มากที่สุดก่อนแล้วจึงไล่ทาต่อไปและต้องเน้นความประหยัดร่วมด้วย
หลั ก การทรงงานที่ 4 ภู มิ สั ง คม คื อ การกระท าต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมสาหรับองค์กรที่จาเป็นต้องคานึงถึงคือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรทางธุรกิจมี
ความรวดเร็ว(Dynamic) ต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เป็นต้น
หลักการทรงงานที่ 5 คิดแบบองค์รวม คือให้คิดแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ถึ ง สุ ด ท้ ายให้ โอกาสพ นั กงาน มี อิ ส ระใน การท างาน (Autonomy)ให้ อ าน าจบุ ค ลาก ร
(Empowerment)เพราะองค์ ก รยุ ค ใหม่ ไ ม่ ใ ช้ ก ารควบคุ ม แบบเข้ ม งวดอี ก ต่ อ ไปจะส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรให้ความคิดแบบองค์รวม
หลักการทรงงานที่ 6 ไม่ติดตารา คือ ต้องสามารถนาไปปฏิบัติจริง เพราะบางครั้ง
ทฤษฎี เครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ นามาจากต่างประเทศอาจไม่เหมาะสมกับวั ฒนธรรม บริบทของ
องค์กรจาเป็นต้องนามาบูรณาการ (integration)
หลักการทรงงานที่ 7 ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด คือ สามารถทาสิ่งที่
ยากให้ง่าย ไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เกิดผลิตภาพคือบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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หลั ก การทรงงานที่ 8 ท าให้ ง่ ายและการระเบิ ด จากข้า งใน คื อ ให้ บุ ค ลากรใน
องค์กรมีความเต็มใจที่จ ะทาด้วยตนเอง ไม่ บังคับ ใช้หลักการเสริมแรงจูงใจทางบวก (Positive
Reinforcement)ของ Skinner (1974)จะดีกว่าการลงโทษ (Punishment)
หลักการทรงงานที่ 9 การมีส่วนร่วม คอ มุ่งให้บุคลากรมีส่วนในสี่ด้ านหลัก คือ
Plan Do Check Act วงจรของ Deming (2012) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดี
คิดว่าความคิดเห็นของตนมีความสาคัญต่อองค์กร
หลั ก การทรงงานที่ 10 ประโยชน์ ส่ วนรวม คื อ คิ ด ถึ ง ประโยชน์ ข ององค์ ก ร มี
จิ ต ส านึ ก การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneur)หากสามารถท าให้ อ งค์ ก รประหยั ด หรือ เกิ ด
ประโยชน์ก็ควรปฏิบัติ
หลั ก การทรงงานที่ 11 บริ ก ารรวมจุ ด เดี ย ว คื อ การท างานแบบลดขั้ น ตอน
เบ็ดเสร็จ และครบวงจร ปรับใช้ได้คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ให้
ปรับโครงสร้างเป็นแบบมีชีวิต (Organic)หรือใช้ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อลดภาระงาน
เอกสารและกระบวนการ
หลักการทรงงานที่ 12 ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้อธรรมปราบอธรรมและ
ปลูกป่าในใจคน คือ การเข้าใจธรรมชาติเข้าใจจิตใจคน ใช้สิ่งที่คนอื่นไม่เห็นคุณค่ามาใช้ประโยชน์
และการกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกที่ดี มองโลกในแง่ดี
หลักการทรงงานที่ 13 ขาดทุนคือกาไร คือ การไม่เอาแต่ได้ องค์กรควรตอบแทน
สั ง คมเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น เช่ น ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของธุ ร กิ จ (Corporate Social
Responsibility)
หลักการทรงงานที่ 14 พึ่งพาตนเอง คือ องค์กรสามารถดารงอยู่ได้อย่างอิสระทั้ง
ในรูปปัจเจกบุคคลและกลุ่มในเชิงธุรกิจ คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยไม่จาเป็นต้องจ้าง
จากภายนอกองค์การ(Outsourcing)
หลักการทรงงานที่ 15 เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่มุ่งเน้นให้คนในองค์กรมี
ความสมดุลอย่างมีเหตุผ ลให้เกิดความเข้ม แข็ง เช่น บุคลากรมี คุณ ภาพชีวิตที่ดี มี ภูมิ คุ้ ม กัน มี
ความเข้มแข็งทางการเงิน มีเงินออม และไม่มีหนี้
หลักการทรงงานที่ 16 ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อกัน คือ องค์กรเน้นการ
ใช้ระบบคุณธรรม ความโปร่งใส (Corporate Governance)ต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักการทรงงานที่ 17 ทางานอย่างมีความสุข คือ บุคลกรมีความพึงพอใจในการ
ทางานซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการทางานและความผูกพันต่อองค์กร
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หลักการทรงงานที่ 18 ความเพียร : พระมหาชนก คือ ให้บุคลากรรับรู้วัฒนธรรม
องค์กรที่ต้องใช้ความอุตสาหะหากพบปัญหาอย่าหลีกหนี (Avoidant)
หลักการทรงงานที่ 19 รู้รักสามั คคี คื อ บุ คลกรมี ความเป็นหนึ่งเดียวกันคิดถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม หากจะมีความขัดแย้งให้เป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องงาน (Substantial
Conflict)หลักการทรงงานที่ 20 ความพออยู่พอกิน คือ องค์กรต้องให้ค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างพอเพียง
จากตารางความสัมพันธ์ของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
9 สรุปได้ดังนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พระองค์จะ
ทรงงานอะไรก็ตามจะนึกถึงปัญหาของคนในประเทศเสมอและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พระองค์
ท่านทรงมุ่งเน้น “การพัฒ นาคน” ซึ่งจะต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานให้มั่นคงตั้งแต่ระดับบุคคล
ครัวเรือน หมู่ บ้ าน ชุ ม ชน ให้ มี ค วามเข้ม แข็ ง มี โอกาสเตรียมตั ว ตั้ ง ตัวพร้อ มจะรับ การพั ฒ นา
เสียก่อน แล้วจึงค่อยนาความเจริญ ก้าวหน้าจากสังคมภายนอกเข้าไปพัฒนาคนภายในหมู่บ้าน
ชุ ม ชนเป็ น ล าดั บ ต่ อ ไป โดยต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และเหมาะสม เพื่ อ ให้ ราษฎรเหล่ า นั้ น
พึ่งตนเองได้ และสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างไม่ลาบาก หลักการทรงงานของพระองค์
ทั้ง 23 หลักการ สรุปได้ 5 ขั้นตอน
1.การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) คือ การให้ความสาคัญของ
ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา
อย่างมีความสมเหตุสมผล ร่วมกันหาความสาคัญของปัญหาโดยการระดมความคิด ในขั้นนี้มี
ความสั ม พั น ธ์ กับ หลั กการทรงงานที่ 1 การศึกษาข้อมู ลอย่างเป็น ระบบ ,หลั กการทรงงานที่ 2
ระเบิดจากภายใน, หลักการทรงงานที่ 10 การมีส่วนรวม
2.การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) คือการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
ด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลด้วย
ตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด ในขั้นนี้มีความสัมพันธ์กับ หลักการทรงงาน
ที่ 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก, หลักการทรงงานที่ 6 คิดแบบองค์รวม, หลักการทรงงานที่ 12 บริการที่
จุดเดียว, หลักการทรงงานที่ 13 ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ, หลักการทรงงานที่ 14 ใช้อธรรม
ปราบอธรรม
3.การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) คือ การระดมความคิด เมื่อ
เกิ ด ความรู้ค วามเข้ าใจทางความคิ ด หลั ง จากค้ น คว้ าหาข้อ มู ล ด้ วยตนเองแล้ ว และสามารถ
ปรับ เปลี่ ย นวิธี คิ ด เพื่ อ หาทางเลื อ กหรือ แนวทางในการแก้ ปั ญ หา ในขั้ น นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
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หลั กการทรงงานที่ 7 ไม่ ติด ตารา, หลัก การทรงงานที่ 9 ทาให้ ง่ าย, หลั กการทรงงานที่ 11 ยึ ด
ประโยชน์ส่วนรวม, หลักการทรงงานที่ 17 การพึ่งตนเอง,หลักการทรงงานที่ 18 พออยู่พอกิน
4.การออกแบบการแก้ ไขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) คื อ การแลกเปลี่ย น
ข้อมู ล และความคิดที่ ได้ มี การกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธี การแก้ ปัญ หาอย่ างละเอีย ด
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้หาข้อสรุปที่
ดีที่สุดร่วมกัน ในขั้นนี้มีความสัมพันธ์กับหลักการทรงงานที่ 4 ทาตามลาดับขั้น, หลักการทรงงานที่
5 ภูมิ สั งคม, หลักการทรงงานที่ 8 ประหยัดเรียบง่าย, หลักการทรงงานที่ 15 ปลุกป่าในใจคน,
หลักการทรงงานที่ 16 ขาดทุนคือกาไร
5.การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) คือ การสรุปความคิดรวบยอดตาม
ความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ และแต่ละคน
ได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่น ๆสะท้อนผลของการแก้ปัญหาที่ทาให้ปัญหาเหล่านั้น
หมดไป ในขั้นนี้มีความสัมพันธ์กับหลักการทรงงานที่ 19 เศรษฐกิจพอเพียง, หลักการทรงงานที่ 20
ความซื่อสั ตย์สุ จริต, หลักการทรงงานที่ 22 ความเพียร, หลักการทรงงานที่ 21. ทางานอย่างมี
ความสุข, หลักการทรงงานที่ 23 รู้ รัก สามัคคี รู้
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รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษาของประเทศไทยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยโดยสะท้อน
จากพัฒ นาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสาคัญของการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิรูปครูปฏิรูปโรงเรียนและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งนี้ในประเด็นของหลักสูตรได้เน้นการพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบและแก้ปัญหาอย่าง
เป็ น เหตุ เป็ น ผลรวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้

เป้าหมายสาคัญในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่ งพัฒ นาผู้เรียนให้มี คุณ ลักษณะอันพึ ง
ประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกดังนี้
1. รักชาติศาสน์กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
คุณ ลั กษณะอัน พึง ประสงค์ ที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางพุ ทธศักราช 2551 จะ
นาไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสังคมไทยในอนาคตแนวคิดดังกล่าวคือการพัฒ นา
ความเป็นพลเมื องไทยและพลเมื องโลกในระบอบประชาธิปไตยอันมี พ ระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาของโลกมีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเนื้อหา
และการเรียนรู้เช่นการส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการรู้เท่าทันทักษะชีวิต (Life Skills) การศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมือง (Citizenship Education) ในขณะนี้มีนโยบายด้านการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่ส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยรักชาติศาสนา
และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละเป็ น พลเมื อ งดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทยและกาหนด
ค่านิยมหลัก12ประการเพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนาไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งดังนี้
1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน
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7. เข้าใจเรีย นรู้ การเป็น ประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ นประมุ ข ที่
ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทารู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจาหน่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลสมี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. ค านึ งถึ งผลประโยชน์ข องส่ วนรวมและต่ อชาติ ม ากกว่าผลประโยชน์ ของ
ตนเองส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานตระหนั กถึงความส าคัญ ของการพั ฒ นา
การศึกษา
ไทยในประเด็นของการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองในฐานะที่เป็นกลไก
สาคัญ ในการเตรียมพลเมืองของชาติไปสู่การเป็นพลเมื องดีที่มี ประสิทธิภาพนอกจากจะมี การ
กาหนดสาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองและค่านิยมหลัก
12ประการจึงนามาสู่การกาหนดรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง
ความเป็นไทยรักชาติยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ความเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความปรองดองสมานฉันท์และความมี
วินัยในตนเองเพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
ความคิดในการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดเน้นและขอบข่ายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
จุดเน้นที่ 1 ความเป็นไทย
1. ลักษณะที่ดีของคนไทย (มารยาทไทย กตัญญูกตเวที เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ)
2. ศิลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีไทย (การแต่งกาย ภาษา ภูมิ
ปัญญา ประเพณี)
จุดเน้นที่ 2 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
การเห็นคุณ ค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
จุดเน้นที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1. การดาเนินชีวิตตามวิถปี ระชาธิปไตย
2. การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จุดเน้นที่ 4 ความปรองดอง สมานฉันท์
1. การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
2. การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี
จุดเน้นที่ 5 ความมีวินัยในตนเอง
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง
ผลการเรียนรู้
1. ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย
2. มีส่วนร่วมและชักชวนผู้อื่นให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. มีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
4. เห็นคุณค่าและนาผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
5. ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. ปฏิบัติตนและนาผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียน
และโรงเรียน
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7. เห็ น คุ ณ ค่ า และปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ มี ส่ ว นร่ว มและรั บ ผิ ด ชอบในการ
ตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
8. ยอมรับความหลากหลายทางสังคม วัฒ นธรรมในประเทศไทย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
9. วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทย และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย
สันติวิธี
10. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ตาราง 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดเน้นและขอบข่ายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองกับองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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ตาราง 3 (ต่อ)
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม ส.16202กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 / 2561

เวลา 20 ชั่วโมง

เห็นคุณค่ำและปฏิบัติตนในกำรรักษำและเคำรพสิทวิของตนเองและผู้อื่นต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติตำมที่รัฐวรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยกำหนดไว้ ปฏิบัติตนอย่ำงเป็นวรรม เคำรพรับฟัง
ควำมคิดเห็นของกันและกัน ไม่ละเมิดสิทวิของผู้อื่น ปฏิบัติตนตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
เห็ น คุณ ค่ ำ และปฏิ บั ติ ต นในกำรพึ่ งตนเอง มี ค วำมพอดี ในชี วิ ต มี ค วำมพอใจในชี วิ ต ที่ เป็ น อยู่
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำนและยึดมั่นผูกพัน
กับงำนที่ปฏิบัติ ปฏิบัติตนตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ในเรื่อง
เห็นคุณค่ำของกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมสัมพันว์ระหว่ำงตนเองกับชุมชนในสังคม ปฏิบัติตน
ตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข องสมำชิ ก ที่ ดี ข องห้ อ งเรี ย น และโรงเรี ย น ปฏิ บั ติ ต นตำมหลั ก กำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
ยอมรับควำมแตกต่ำงทำงสังคม ในกำรเคำรพควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสันติ
ไม่แสดงกิริยำ วำจำดูหมิ่นผู้อื่นควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย หวงแหนในวัฒนวรรมไทย ปฏิบัติตน
ตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
มีควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วนร่วม
เห็นควำมสำคัญ ของประเด็นปัญ หำในสังคม โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงกฎ ระเบียบ กำร
เคำรพกติกำของสังคมด้วยหลักเหตุผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมีจิตอำสำ จิตสำวำรณะ ในกำรเข้ ำมำ
ช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำวำรณะ เห็นประโยชน์ของกำรอนุรักษ์วรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำร
แยกแยะ กำรปลูกต้นไม้ ปฏิบัติตนตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
มีควำมเข้ำใจในระบอบประชำวิปไตย เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลวรรมและคุณวรรมของศำสนำ มี
หลักกำรทำงประชำวิปไตยในกำรดำรงชีวิต ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบในห้องเรียน โรงเรียน กฎหมำย กำร
แสดงควำมคิดเห็นในห้องเรียน ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปฏิบัติตนตำม
หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
เห็นคุณค่ำของมีคุณ วรรม จริยวรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กำรมีส่วนร่วมในสังคม
อย่ำงมีคุณวรรม ปฏิบัติตนตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ในเรื่อง
โดยใช้ ก ระบวนกำรคิ ด ตำมหลั ก กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ 9
กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรปฏิบัติ และกระบวนกำรแก้ปัญหำ
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โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนวรรม สำระหน้ำที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวนหน่วยกำรเรียนรู้ 7 หน่วย
ภำคเรียนที่ 1 / 2561
เวลำ 20 ชั่วโมง

หน่วยการ
เรียนรู้
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา/ชั่วโมง

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
การพึ่งตนเอง
1. ความรับผิดชอบตนเอง
2. การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับชุมชนในสังคม
การยอมรับความความแตกต่าง
1. เคารพความแตกต่างทางความคิด
2. ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
3. ความหวงแหนในวัฒนธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
2. จิตอาสา , จิตสาธารณะ
3. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย
1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและระเบี ย บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและใคร่ครวญถึงปัญหาของสังคม
3. ความเคารพในกติกาสังคมและปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย
4. การใช้สิท ธิต ามระบอบประชาธิ ป ไตยแสดงออกต่ อความไม่ ถู กต้ อ งใน
สังคม
การมีคุณธรรมจริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคม
3. การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดี

1
3

1
3

3

4

4
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง นอกจากจะจัดการเรียนรู้ตาม
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แล้ว จะต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนทั้ง
5 ประการ คือ
1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ ภ าษาถ่ ายทอดความคิ ด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทั ศ นะของตนเอง เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่ า ง ๆ ที่ เ ผชิ ญ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรม และข้ อ มู ล
สารสนเทศ เข้าใจความสั ม พัน ธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขั ด แย้ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย น แปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น
5) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ น ความสามารถในการเลื อ กและใช้
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรีย นรู้ การสื่ อ สาร การท างาน การแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้า งสรรค์ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม
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นอกจากนี้ ยั ง จะต้ อ งน าค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการ และคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ ม า
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกด้วยกล่าวโดยสรุปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนัก
ถึงความสาคัญ ของการพัฒ นาการศึกษาไทยในประเด็นของการพัฒ นาการเรียนการสอนหน้าที่
พลเมื อ งในฐานะที่ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการเตรีย มพลเมื อ งของชาติ ไ ปสู่ ก ารเป็ น พลเมื องดี ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยได้กาหนดจุดเน้นทั้ง 5 จุด อันได้แก่ จุดเน้นที่1ความเป็นไทยจุดเน้นที่2รักชาติยึด
มั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ
ยึด มั่ นในศาสนาและเทิ ดทูนสถาบัน พระมหากษั ตริย์จุ ดเน้น ที่ 3ความเป็ นพลเมื องดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจุดเน้นที่ 4ความปรองดองสมานฉันท์จุดเน้นที่ 5
ความมีวินัยในตนเองซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอมรับผลที่
เกิดจากการกระทาของตนเอง ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่จุ ดเน้นทั้ง 5 นั้น
คุณภาพของผู้เรียนก็คือพลเมืองดีของประเทศคนหนึ่ง แต่การที่จะทาให้ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนไทย
ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของความเป็นพลเมืองดีมากว่าอีกระดับหนึ่ง นั่นคือ ความเป็น
พลเมื องดีที่ใส่ ใจสังคม (Active citizenship) จาการวิจั ยแนวคิดเกี่ยวกับ active citizenship ใน
การนาไปใช้พัฒ นาชุ ม ชนได้รับการพัฒ นาในการปฏิบัติในชุม ชนเต็ม ไปด้วยคุณ ค่า เช่ น ความ
ร่วมมือกัน การติดต่อสื่อสารกัน การเอาใจใส่ดูแลกัน ความเป็นเพื่อนบ้านกัน และการกระตุ้นให้
เกิดความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน การมี คุณ ธรรม เป็นการส่งเสริม สุขภาพทางกายและทางจิ ต
ความเป็นอยู่ในสั งคมให้ดีขึ้น การเอาชนะความรุนแรง ปัญ หาที่เกิดขึ้นในยุคนี้หมดไปได้ด้วย
ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใ จสั ง คม(Jacobson and Kirby, 2006, Hardiman, McCashin and
Payne, 2004 and Kirby, 2004)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอก าหนดโครงสร้ า งรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น าไปใช้ กั บ ผู้ เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ เวลาในชั่ วโมงกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรียน (ชมรม) จ านวน 1 ห้ อ งเรีย น
จานวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุม ใช้การจัดการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น
และอีก 1 ห้องเรียน จานวน 30 คน เป็นกลุ่ม ทดลอง ผู้ วิจัยได้เลือกสาระสาคัญ จากโครงสร้าง
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง(ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม) เพื่อกาหนดคาอธิบายรายวิชา
และกาหนดสาระสาคัญเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองใหม่ ที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
สาระสาคัญ แต่ละชั่วโมงนั้นได้นาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
มาพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้โดยเน้ น ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม ในส่ ว นของ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ชั่วโมง

92
แนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สาคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ได้มี นั ก การศึ กษาได้ ให้ ค วามหมายของรูป แบบการจั ด การเรียนรู้ไว้ห ลาย
ความหมายดังนี้
วัชรา เล่าเรียนดี (2553, น. 44) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ว่า
หมายถึง องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ส่วน ทิศนา แขมมณี (2555, น. 22) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง สภาพ
หรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบตามหลักปรัช ญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่ อ ต่ า ง ๆ โดยการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ และ Joyce Weil and Showers(1992:4) ให้
ความหมายรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ว่ า หมายถึ ง แบบหรือ แผนที่ ส ามารถใช้ ในการสอนใน
ห้องเรียนโดยตรง หรือ การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย หรือจัดสื่อขึ้นเพื่อการจัดการเรียนรู้ และจัด
หลักสูตรวิชาแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์
จากความหมายของนักการศึกษาในเรื่องความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนที่นามาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้บรรลุ วัตถุป ระสงค์คาม ความเชื่ อ ปรัช ญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่ จ ะช่ วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น จาต้องจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักการความเชื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้ โดยอาศัยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่จะเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิ ดประสิทธิผลสูงสุด ในการจัดกลุ่มการเรียนรู้ได้มีนักการ
ศึกษาได้แบ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น
ทิศนา แขมมณี (2555, น. 222) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ไว้ ดังนี้
1.มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็น
หลักของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น
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2.มี ก ารบรรยายและอธิ บ ายสภาพ หรือ ลั ก ษณะของการจั ด การเรีย นรู้ ที่
สอดคล้องกับหลักการที่ยึดถือ
3.มี ก ารจั ด ระบบ คื อ มี ก ารจั ด องค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนั้น ๆ
4.มี การอธิบายหรือให้ข้อมู ลเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ และเทคนิคการจั ดการ
เรียนรู้ต่าง ๆ อันจะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Joyce Weil and Showers (1992, น. 197 – 210) ได้ เสนอรูป แบบการจั ด การ
เรียนรู้โดยเริ่มจากเสนอภาพเหตุการณ์ในห้องเรียน เพื่อนาไปสู่การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบซึ่ง
แต่ละรูปมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 กล่ า วถึ ง ที่ ม าของรู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ (Orientation to the
Model) ประกอบด้วยเป้าหมายของรูปแบบ ข้อตกลงเบื้องต้น หลักการ มโนทัศน์ที่สาคัญ ที่เป็น
พื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส่ ว นที่ 2 รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ (The Model of teaching) มี 4 ส่ ว น
กิจกรรมที่จะสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจานวนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป
1.ขั้นตอนของรูปแบบ (Syntax) เป็ นการจัดเรียงลาดับกิจกรรมที่จะใช้
สอน เป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจานวนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
2.รูปแบบของสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาทของผู้สอน
และผู้เรียน ซึ่งมีความแตกต่างกัน
3.หลั กการแสดงการโต้ตอบ (Principle of Reaction) เป็นการบอกวิธี ที่
ผู้สอน จะตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้เรียนกระทา อาจจะเป็นการสร้างบรรยากาศ การเสริมแรงด้วยการให้
รางวัล ไม่มีการประเมินว่าถูกหรือผิด
4.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Support System) เป็นการบอกเงื่อนไข หรือ
สิ่งจาเป็นในการที่จะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผล เช่น การจัดการเรียนรู้ฝึกทักษะผู้เรียน
จะต้องได้ฝึกการทางานในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสภาพการทางานจริง ๆ
ส่วนที่ 3 การนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Application) เป็นการแนะนา
และให้ข้อสังเกตการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น เช่น จะใช้เนื้อหาประเภทใดใช้กับผู้เรียนในช่วง
อายุใด ระดับใด จึงจะเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Instructional and
Nurturant Effects) เป็ น การบอกให้ รู้ ว่ า แต่ ล ะรูป แบบจะเกิ ด ผลอะไรบ้ า งกั บ ผู้ เรี ย น โดยที่ ผ ล
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ทางตรงมาจากการสอนของครูที่จัดขึ้นตามขั้นตอน ส่วนผลทางอ้อมมาจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือ
เป็นผลกระทบ ที่เกิดแฝงไปกับการสอน ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้
Arend (2011, p. 7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ว่ามี 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักการตามทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. วิธี การจัดการเรียนรู้ที่จ ะทาให้การจั ดการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
4. สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ที่จะนาผลไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ
จากองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสรุปเป็นตารางที่ 4 ได้
ดังนี้
ตาราง 4 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
นักการศึกษา

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ทิศนา แขมมณี
ปรัชญา ทฤษฎี
(2555, น.
หลักการ แนวคิด
222)
Joyce Weil and หลักการ มโนทัศน์
Showers (1992,
pp.197 – 210)
Arend (2011, p. 7)
หลักการตาม
ทฤษฎี
สังเคราะห์
หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี

ลักษณะการเรียน

การจัดระบบ

ข้อมูลวิธีการจัดการ
เรียนรู้

ข้อสังเกต

กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้น

ผลการเรียนรู้

วิธีการจัดการ
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

สิ่งแวดล้อม

จุดมุง่ หมาย

การวัดแล
ประเมินผล

กล่ าวโดยสรุป รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ หมายถึง แบบแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ มี
กระบวนการที่วางไว้อย่างเป็ นระบบระเบี ยบ โดยมี การจั ดองค์ป ระกอบในการจั ดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ วิธีการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้
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ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ และเป้า หมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
นั้น ๆ ต่อไป
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ADDLE MODEL ของครูส (Kruse :
2012)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแอดดี (ADDIE MODEL) ประกอบด้วย
กิจกรรมในการดาเนินงาน 5 กิจกรรม ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ ขัน้ ที่ 2 การออกแบบ ขั้นที่ 3 การ
พัฒนา ขั้นที่ 4 การนาไปใช้ และขั้นที่ 5 การประเมิน รูปแบบ ADDIE MODEL นี้จึงเป็นรูปแบบที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะมีผู้นิยมนาไปใช้ในการออกแบบสื่อ วัสดุการเรียนการสอน เช่น การออกแบบชุดการ
เรียนการสอน การออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น ตลอดจนนาไปใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนในระบบการศึกษาในชุมชนและการออกแบบการเรียนการสอนในระดับห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
การออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบของ ADDIE MODEL มีดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการเรียนการสอน
2) การวิเคราะห์ระบบ สิ่งแวดล้อม และสภาพขององค์กร เพื่อพิจารณาถึง
ทรัพยากรและอุปสรรคต่าง ๆ
3) การศึกษาลักษณะของกลุ่มประชากร
4) การวิเคราะห์เป้าหมายและจุ ดประสงค์ว่าเป็ นการเรียนรู้ในลักษณะใด
เช่น การเรียนรู้เนื้อหาการเรียนรู้ทักษะ หรือการเรียนรู้ที่เป็นความต้องการเฉพาะ
ขัน้ ที่ 2 การออกแบบ กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1) การกาหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที่สามารถสังเกตได้ วัดได้
2) การจัดลาดับเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ง่ายต่อการเรียนและการปฏิบัติ
3) การวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติ
4) การพิจารณากลวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะกับเนื้อหา การจัดกลุ่มการ
ทากิจกรรมของผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่มและรายบุคคล
5) การคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน
ขัน้ ที่ 3 การพัฒนา กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1) การสร้างสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้
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2) การทดสอบ (try out) สื่ อ /กิ จ กรรมหรือ โปรแกรมการเรีย นการสอนกั บ
กลุ่มเป้าหมาย
3) การปรับปรุงสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ขัน้ ที่ 4 การนาไปใช้ กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่
1) การเผยแพร่สื่อ /กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น เช่ น
การติดตั้งการซ่อมบารุงสื่อ การจัดอบรมให้ครูรู้วิธีการใช้สื่อ /กิจกรรมที่สร้างขึ้นการให้คาแนะนา
และการใช้สื่อ/กิจกรรม
2) การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ครูยอมรับสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรม
การเรียนการสอนที่สร้างขึ้นและนาสื่อไปใช้
ขั้นที่ 5 การประเมิน กิจกรรมที่ปฏิบัติในขั้นนี้ ได้แก่ 1) การสร้างเครื่องมื อเพื่อ
ประเมินสื่อ/กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
1) การทดสอบ (try-out) สื่อ/กิจ กรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอนและ
เครื่องมือวัดประเมินผลกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียน และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวในการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อ
นาไปปรับปรุงให้สมบูรณ์
2) การประเมินภายหลังการนาสื่อ /กิจกรรมหรือโปรแกรมการเรียนการสอน
ไปใช้กับกลุ่มประชากร
กล่ า วโดยสรุ ป การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยได้
นาหลักการออกแบบการเรียนการสอนตามรูป ADDLE MODEL แสดงความสัมพันธ์กับหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังตารางที่ 5

ตาราง 5 แสดงแนวคิด ADDLE MODEL มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
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ตาราง 5 (ต่อ)
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ตาราง 5 (ต่อ)
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กล่าวโดยสรุป การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ADDLE MODEL ของครูส
(Kruse : 2012)การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแอดดี (ADDIE MODEL) ประกอบด้วย
กิ จ กรรมในการด าเนิ น งาน 5 กิ จ กรรรม ในแต่ ล ะขั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้แก่ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์สอดคล้อง
กับหลั กการทรงงาน ข้อที่ 1. จะท าอะไรต้อ งศึกษาข้อมู ล ให้เป็ นระบบ 2. ระเบิ ดจากภายใน 3.
แก้ปัญ หาจากจุดเล็ ก 5. ภูมิ สังคม ภูมิ ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 9. ทาให้ง่าย 13. ใช้ธ รรมชาติช่วย
ธรรมชาติ 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 17. การพึ่งพาตนเอง ขั้นที่ 2 การออกแบบ มีความสัมพันธ์
สอดคล้ อ งกับ หลั กการทรงงานข้อ ที่ 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมู ลให้ เป็ น ระบบ 2. ระเบิ ด จาก
ภายใน 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4. ทาตามลาดับขั้น 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 7. ไม่
ติดตารา 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย 9. ทาให้ง่าย 11. ยึดประโยชน์ส่วนรวม 14. ใช้อธรรม
ปราบอธรรม 15. ปลู กป่ าในใจคน 17. การพึ่ ง พาตนเอง 21. ทางานอย่ างมี ความสุ ข 23. รู้ รัก
สามัคคี ขั้นที่ 3 การพัฒ นามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 1. จะทาอะไรต้อง
ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 7. ไม่ติดตารา 8. ประหยัด เรียบง่าย ทาให้ง่าย
10. การมี ส่ ว นร่ ว ม 16. ขาดทุ น คื อ ก าไร 21. ท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข ขั้ น ที่ 4 การน าไปใช้ มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อที่ 1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 2.
ระเบิดจากภายใน 4. ทาตามลาดับขั้น 7. ไม่ติดตารา 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 15. ปลูกป่า
ในใจคน 19. เศรษฐกิจพอเพียง และขั้นที่ 5 การประเมิน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการทรง
งานข้อที่ 2. ระเบิดจากภายใน 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 9. ทาให้ง่าย 17. การพึ่งพาตนเอง
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ทรงมีแนวพระราชดาริที่ทันสมัยมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิดของครูส (Kruse : 2012) จึง
สรุปได้ว่าหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สามารถนาไปพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการของพระองค์ท่านเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional System Design)
ในการด าเนิ น ภารกิ จ การสอน ครู จ ะต้ อ งมี ก ารวางแผนจั ด การเรี ย นรู้ แ ละตั้ ง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นั้นๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในเตรียมเนื้อหาบทเรียนและวิธีการ
สอนที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์คือการที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ การจัดระบบการ
เรียนการสอนคือกระบวนการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอนว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
และถ้าหากมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขได้ตรงจุด การเรียนการสอนจึงมี
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การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของการจัดระบบการ
เรียนการสอนมี 2 ประการคือ
1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยใช้
วิธีการต่างๆ ในการเอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
2. เพื่ อ ออกแบบระบบการเรี ย นการสอน โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ เป็ น ระบบในการ
ออกแบบ การวางแผน การนาไปใช้ และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของระบบการสอนนั้น
การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional System Design) มีที่มาจาก
แนวคิดในการใช้กระบวนการของระบบ (System approach) เพื่อพัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้
มี ชื่ อ เรี ย กตามที่ นั ก วิ ช าการเสน อไว้ แ ตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
(Instructional Design)การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional System Design)
การออกแบบและพั ฒ นาการเรี ย นรู้ (Instructional Design and Development) เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้
นักวิชาการได้ให้ความหมายของระบบ (System) ไว้ดังนี้
Banathy (1968, p. 12)ได้ให้ความหมายของคาว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้จะร่วมกัน
ทางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายที่ได้กาหนดไว้
Wong (1971, p. 7)ได้ให้ความหมายของคาว่าระบบ หมายถึง การรวมกลุ่มของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้
Romiszowski (1981, p. 5) ระบบsystem หมายถึงส่วนประกอบต่างๆที่นามา
จัดให้มีความสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ระบบการเรียนการสอนต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนมาร่วมกันทางานให้เกิดผล
ลัพธ์ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการเรียนการสอนซึ่งขาดไม่ได้มี
4 ประการ (กิดานันท์ มลิทอง, 2540) คือ
1. ผู้เรียน ต้องมีการพิจารณาลักษณะของผู้เรียนเพื่อการออกแบบกิจ กรรมหรือ
โปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ว่า ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่ง
ใดบ้างในการสอนนั้น
3. วิธีการและกิจกรรม ต้องมีการกาหนดวิธีการและกิจกรรมในการเรียนรู้ว่าควร
มีอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้
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4. การประเมิ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดวิธี ก ารประเมิ น เพื่ อตั ด สิน ว่าการเรียนรู้นั้ น
ประสบผลตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่
เมื่ อ การออกแบบระบบการเรีย นการสอน ( instructional system design) เป็ น ที่
ยอมรับในหมู่นักวิชาการว่าเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบสาหรับการออกแบบการเรียน
การสอน (instructional design model) ที่ เป็น พื้ นฐานทั่วไปคือ ADDIE ซึ่ งมาจากอักษรตัวแรก
ของขั้ น ตอนในการออกแบบ คื อ A-analyze การวิ เคราะห์ ค วามจ าเป็ น หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรค
ตัดสินใจว่าจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไร D-design การกาหนดว่าจะเรียนรู้อย่างไร ระบุกิจกรรมการ
เรีย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล เลื อ กวิธี ก ารและสื่ อ D-develop การสร้างและผลิ ต เครื่องมื อ
ต่ า งๆ ตรวจสอบ และป รั บ ป รุ ง I-implement การน าแผนห รื อ โครงการไป ป ฏิ บั ติ Eevaluate การพิจารณาความเหมาะสมของการเรียนการสอน ประเมินทุกอย่างที่ผ่านมา ปรับปรุง
เพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ ต่ อ ไป (Braxton, Bronico, & Looms, 2000; Malachowski, 2002) อย่ า งไรก็
ตาม มี นักการศึกษาหลายท่าน คิดรูปแบบ/แบบจ าลองระบบการสอนขึ้นมาอย่างหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกใช้เป็นแนวปฏิบัติในการออกแบบการเรียนการสอน การจัดเรียนการสอน หรือ
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นได้ตามความต้องการของผู้ใช้ รูปแบบที่มีการอ้างถึงอย่าง
แพร่หลาย มีดังนี้คือ
Klausmeir (1971) อ อ ก แ บ บ วิ ธี ร ะบ บ ส าห รั บ จั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น ให้
มี 7 องค์ประกอบคือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
2. เตรียมความพร้อมของนักเรียน
3. จัดเนื้อหาวิชา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ดาเนินการสอน
6. วัดสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน แ
7. การจัดและประเมินผลการเรียนการสอน
Gerlach & Ely (1980) ออกแบบวิ ธี ร ะบบส าหรั บ จั ด การเรี ย นการสอน 10
ขั้นตอน ซึ่งได้รับการอ้างถึงในวงการศึกษาไทยอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย
1.การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ โดยควรจะเป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะหรื อ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้
2. การกาหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
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3. การประเมิ น ผลพฤติ ก รรมเบื้ อ งต้ น ของผู้ เรี ย นก่ อ นการเรีย น เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
4. การกาหนดกลยุท ธ์ของวิธีการสอน ซึ่ งแบ่ง ได้เป็ น 2 แบบคือ การสอน
แบบเตรียมเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
5. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน เหมาะสมกับวิธีสอน
6. การกาหนดเวลาเรียน
7. การจั ด สถานที่ เรี ย น ซึ่ ง แบ่ ง ได้ เป็ น 3 ขนาด คื อ ห้ อ งเรี ย นขนาดใหญ่
สามารถสอนได้ครั้งละ 50-300 คน ห้องเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย
และห้องเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามลาพังแบบรายบุคคล
8. การเลือกสรรทรัพยากรหรือสื่อการสอน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ
สื่อบุคคลและของจริง สื่อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องฉาย สื่อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเสียง สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อวัสดุที่ใช้แสดงต่างๆ
9. การประเมิ นผลพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดจากกระบวนการปฏิสัม พันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน
10. การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพิจารณาว่าการดาเนินงานตั้งแต่ต้นมา
นั้ น มี ข้ อ บกพร่อ งอะไรบ้ า งในระบบ หรือ มี ปั ญ หาประการใดบ้ าง ส าหรับ เป็ น แนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Brown, Lewis & Harcleroad (1985) ออกแบบวิธีที่จั ดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียนการสอน โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อที่
ผู้สอนจะได้สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความสามารถและความ
สนใจของผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ คือ
1. เป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์และเนื้อหา
3. สภาพการณ์
4. ผลลัพธ์
Knirk & Gustafson (1986) อ อ ก แ บ บ วิ ธี ระ บ บ ส า ห รั บ จั ด ก า รส อ น ให้
มี 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีองค์ประกอบย่อยที่ดาเนินงานสัมพันธ์กัน คือ
1. การก าหนดปั ญ หา ประกอบด้ วย เป้ าหมายการเรีย นการสอน – ระบุ
ปัญหา – ระดับทักษะแรกเริ่มของผู้เรียน - การจัดระบบ
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2. การออกแบบ ประกอบด้ ว ย พั ฒ นาวั ต ถุ ป ระสงค์ – ก าหนดกลยุ ท ธ์ กาหนดสื่อ
3. การพัฒนา ประกอบด้วย เลือกวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนา – วิเคราะห์
ผลลัพว์ – ทบทวนอุปกรณ์เครื่องมือ -นำไปใช้
Hannafin & Peck (1988) ออกแบบวิธีระบบที่มีองค์ประกอบในการดาเนินงาน
3 ระยะคือ
1. การหาความจาเป็น
2. การออกแบบ
3. การพัฒนาและนาไปใช้ ทั้งนี้ทุกระยะจะต้องมีการประเมินและปรับปรุง
Tripp & Bichelmeyer (1990) เสนอรูปแบบที่เรียกว่าการสร้างต้นแบบฉับพลัน
(rapid prototyping) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้น คือ
1.การหาความจาเป็น วิเคราะห์เนื้อหา และกาหนดวัตถุประสงค์
2. การสร้างต้นแบบหรือการออกแบบ
3. การนาต้นแบบไปใช้หรือการทาวิจัย
4. การวางระบบและดูแลรักษาระบบ สาหรับรูป แบบนี้เหมาะส าหรับนั ก
ออกแบบการเรียนการสอนที่ มี ความเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ เดิม มากจึ งจะใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะมีคาว่าฉับพลันในชื่อของรูปแบบ แต่การดาเนินงานตามรูปแบบนี้จะใช้เวลา
ค่อนข้างมาก เพราะเป็นรูปแบบขั้นสูงที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คือนักออกแบบที่ต้องทาวิจัย
Gagné, Briggs, & Wager (1992). เสนอรูปแบบสาหรับออกแบบการเรียนการ
สอนที่เรียกชื่อว่า Gagné & Briggsmodel ซึ่ งเป็ นที่รู้จั กดีในวงการศึกษาไทยมานานกว่า 30 ปี
(Gagné & Briggs, 1974) รู ป แบบนี้ จ ะใช้ ห ลั ง จากมี ก ารจั ด ประเภทของผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้
เรียบร้อยแล้ว โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ สาหรับการจัดระบบสภาพการณ์การเรียนการสอน
ของแต่ละผลลัพธ์ การเรียนรู้ ซึ่งมีการดาเนินงาน 9 ขั้นคือ
1. สร้างความสนใจ
2. ฟื้นฟูข้อมูลที่มีอยู่เดิม
3. บอกวัตถุประสงค์แก่ผู้เรียน
4. นาเสนอวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งเร้า
5. แนะแนวทางการเรียนรู้
6. ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ
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7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ
8. ประเมินการปฏิบัติของผู้เรียน
9. เพิ่มความคงทนในการเรียนรู้
Kemp, Morrison, & Ross (1994) น าเสนอวิ ธี ร ะบบในจั ด การเรี ย นการสอน
ที่ Kemp (1985) ได้ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 9 ขั้นตอนคือ
1. กาหนดหัวข้อที่จะสอน และเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน
3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม
4. กาหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์แต่ละข้อ
5. ทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะทาการสอน
6. เลื อ กกิ จ กรรมและแหล่ ง วิ ช าการส าหรั บ การเรี ย นการสอนเพื่ อ จะน า
เนื้อหาวิชาไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้
7. ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และดาเนินการไปตามแผนที่กาหนดไว้
8. ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด
9. พิจารณาดูว่าควรจะได้มีการแก้ ไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
อย่างไร
Glasser (1998) ออกแบบวิธีระบบสาหรับจัดการเรียนการสอนให้มี 5 ขั้นตอน
คือ
1. จุดประสงค์ของการสอน
2. การประเมินสถานะของผู้เรียน
3. การจัดกระบวนการเรียนการสอน
4. การประเมินผลการเรียนการสอน
5. ข้อมูลย้อนกลับไปยังแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา
Dick, Carey, & Carey (2001) เสนอรูปแบบสาหรับนาไปใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอนที่รู้จักกันในชื่อว่า Dick & Carey model มี 10 ขั้นตอนคือ
1. ระบุเป้าหมายของการเรียนการสอน
2. วิเคราะห์การเรียนการสอน
3. ระบุพฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียน
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4. เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. พัฒนาแบบการทดสอบอิงเกณฑ์
6. พัฒนากลยุทธ์ในการเรียนการสอน
7. พัฒนาและเลือกสื่อการเรียนการสอน
8. พัฒนาและดาเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน
9. พัฒนาและประเมินหลังการเรียนการสอน
10. ทบทวนการจัดการเรียนการสอน โดยขั้นตอนนี้จะกระทาเป็นระยะๆ ใน
แต่ละขั้นตอน
Dick , Carey and Carey (2004, p. 38) กล่ า วถึ ง รู ป แบบการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงระบบ ว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ คือ
1. การระบุเป้าประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Identify Instructional Goal)
2. การด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ (Conduct Instructional
Analysis)
3. การวิ เ คราะห์ ผู้ เรี ย นและคุ ณ ลั ก ษณะผู้ เรี ย น (Analyze Learners and
Contexts)
4. การเขียนจุดประสงค์การปฏิบัติ (Write performance Objectives)
5. การพั ฒ น าเค รื่ อ งมื อ วั ด แล ะป ระเมิ น ผ ล (Develop Assessment
Instruments)
6. การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ (Develop Instructional Strategy)
7. การพั ฒ นาและเลื อ กวั ส ดุ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ (Develop and Select
Instrument)
8. การออกแบบและดาเนินการประเมินผลย่อยในการจัดการเรียนรู้ (Design
and Conduct Formative Evaluation of Instruction)
9. การออกแบบและด าเนิ น การประเมิ น ผลรวม (Design and Conduct
Summative Evaluation of Instruction)
10. ทบทวนการจัดการเรียนรู้ (Revise Instruction)
Sara Mcneil (2009, pp. 1-2) ได้ ร วบรวมความหมายของการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้
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การออกแบบการจั ด การเรีย นรู้เป็ น สาขาวิช า (Instructional Design as a
Discipline)ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้และกระบวนการพัฒ นายุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้น ๆ
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ คื อ วิ ท ยาศาสตร์ ( Instructional System
Design is a Science) หมายถึ ง การออกแบบระบบการจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์
ประกอบด้วยขั้นตอน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ การประเมินผล และการบารุงรักษา
ภายใต้สถานการณ์ที่กาหนดไว้ โดยเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้คือ ความจริง (Instructional System Design
is a Reality) หมายถึง การออกแบบระบบการจั ด การเรียนรู้เป็ นความจริงที่ ส ามารถพิ สูจ น์ ได้
เนื่องจากอาศัยหลักการของการใช้เหตุและผล
การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ เป็ น กระบวนการ (Instructional System
Design is a Process)เป็น ระบบการจั ดการเรียนรู้ที่ใช้ ท ฤษฎีการเรียนรู้ การจั ดการเรียนรู้ การ
วิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการถ่ายโอนความรู้
การออกแบบครอบคลุมถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การทดสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมของผู้เรียน
ทิศนา แขมมณี (2545, น. 44) จุ ดมุ่ งหมายของระบบองค์ ประกอบของระบบ
ประกอบด้วยสิ่งสาคัญสรุปขั้นตอนได้ดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน
2. ศึ ก ษาหลั ก การ / ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดองค์ ป ระกอบและเห็ น
แนวทางในการจัดการจัดการเรียนรู้
3.ศึ ก ษ าสภ าพ การณ์ และปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อช่ ว ยในการค้ น หา
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะช่วย
4.ให้รูปแบบมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้จริง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็น
สิ่งที่ต้องนามาพิจารณา
5.ก าหนดองค์ ป ระกอบของรู ป แบบ ได้ แ ก่ ก ารพิ จ ารณาว่ า มี อ ะไรบ้ า งที่
สามารถช่ วยให้เป้าหมายหรือ จุดมุ่ งหมายบรรลุผลสาเร็จ อาศัยความคิดสร้างสรรค์และความ
ละเอียดรอบคอบ
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขั้นมาเป็นหมวดหมู่ในการคิดและดาเนินการ
จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลขั้นต่อ กันใน
ลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนมาหลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคู่ขนานไปได้
1. สร้างสัม พันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงผังจาลองของ
องค์ประกอบต่าง ๆ
2. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น
3. ประเมิ นผล โดยการศึกษาผลตามเป้าหมายใกล้เคียงกับเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด
4. ปรับปรุงรูปแบบ โดยการนาผลทดลองมาปรับปรุงแบบให้ดียิ่งขั้นนาไปสู่
การปฏิบัติ
Kruse (2014) เสนอแบบรูป แบบการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ระบบที่
เรียกว่า ADDLE Model ประกอบด้วยขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1.ขั้ น วิ เ คราะห์ (Analyze Phase) เป็ น การวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็น ( Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
2.ขั้ น ออกแบบ (Design Phase) เป็ น ออกแบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ห รื อ
รูปแบบที่ให้บรรลุเป้าหมาย (Design Instruction)
3.ขั้นพั ฒ นา (Develop Phase) เป็ นการพัฒ นาเครื่องมื อที่ใช้ ในการเรียนรู้
(Develop Materials
4.ขั้น นาไปใช้ (Implement Phase) เป็นการนานวัตกรรมที่พั ฒ นาขั้น ไปใช้
ประกอบด้ ว ย การวางแผนในการบริห ารจั ด การในการน าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปใช้ และ
ดาเนิ น การจั ด การเรียนรู้ตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่ ก าหนดไว้ในแผนการจั ด การเรีย นรู้ ขั้น ประเมิ น
(Evaluate Phase) ประเมินควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนและประสิทวิผลของสื่อที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
จากสิ่ งที่กล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปได้ว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิ ง
ระบบ ( ISD : Instructional System Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพื่ อนามาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์วิธีการเชิงระบบ ในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน

ตาราง 6 การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional System Design)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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จากสิ่ งที่กล่าวมาเป็นแนวทางให้สรุปได้ว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิ ง
ระบบ ( ISD : Instructional System Design หรือ ID : Instructional Design) หมายถึง นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพื่อนามาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์วิธีการเชิงระบบ ในการออกแบบและพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่กาหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้ในทุกขั้นตอน กล่าวโดยสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒ นา
ขึ้นมาโดยมีความสัมพันธ์แนวคิด ADDLE MODEL และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบมี
ความสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9
ดังตารางที่ 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ตาราง 7 แนวคิ ด การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ระบบ (Instructional Design) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หลั ก การทรงงานของ
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กล่าวโดยสรุป การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional Design)
มี ความสั ม พั นธ์ กับ หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 โดยเฉพาะ
การศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เป็ นการวางเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้อที่ 2 ระเบิดจากภายใน การจัดกิจกรรการเรียนรู้
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน และข้อ 4 การทางานตามลาดับขั้นตอน จะส่งผลให้ผู้สอน
ทางานได้อย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์
จากตารางความสัมพันธ์ของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัช กาลที่ 9 สรุปได้ดังนี้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นพลเมื องดีใส่ใจในสังคม
พระองค์จะทรงงานอะไรก็ตามจะนึกถึงปัญหาของคนในประเทศเสมอและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
พระองค์ท่านทรงมุ่งเน้น “การพัฒนาคน” ซึ่งจะต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานให้มั่นคงตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีโอกาสเตรียมตัว ตั้งตัวพร้อมจะรับการพัฒนา
เสียก่อน แล้วจึงค่อยนาความเจริญ ก้าวหน้าจากสังคมภายนอกเข้าไปพัฒนาคนภายในหมู่ บ้าน
ชุ ม ชนเป็ น ล าดั บ ต่ อ ไป โดยต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และเหมาะสม เพื่ อ ให้ ราษฎรเหล่ า นั้ น
พึ่งตนเองได้ และสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างไม่ลาบาก หลักการทรงงานของพระองค์
ทั้ง 23 หลักการ สรุปได้ 5 ขั้นตอน
1.การให้ ความ ส าคั ญ กั บ ปั ญ ห า (ATTENTIVENESS) คื อ การให้
ความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน
วิเคราะห์ ปั ญ หาอย่างมี ค วามสมเหตุสมผล ร่วมกัน หาความส าคัญ ของปั ญ หาโดยการระดม
ความคิด
2.การก าหนดปั ญ หาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) คือการศึกษาข้อมู ลอย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการคิดที่มี เหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด
3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) คื อ การระดม
ความคิด เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจทางความคิด หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว และ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) คื อ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ มีการกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียด ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้หา
ข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน
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5.การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) คือ การสรุปความคิดรวบ
ยอดตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ และ
แต่ละคนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่น ๆสะท้อนผลของการแก้ปัญหาที่ทาให้ปั ญหา
เหล่านั้นหมดไป
กล่าวโดยสรุป การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ (Instructional Design)
มี ความสั ม พั นธ์ กับ หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 โดยเฉพาะ
การศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เป็นการวางเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ดาเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตาราง 8 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพั ฒ นาขึ้นมาโดยมีความสัมพั นธ์กับแนวคิด ADDLE MODEL และการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เชิงระบบมีความสัมพันธ์กับ ADADS MODEL
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การใช้กระบวนการวิจัยตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (ADADS MODEL) นั้นมี 5 ขั้นตอนซึ่งมี
ความสาคัญ และเชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งกันและกัน ดังแสดงในแผนภูมิต่อไปนี้

กระบวนการวิจัยตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
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งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ได้ มี นั ก การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น
งานวิจัยในประเทศ
สรวงสุ ด า ปานสกุล (2545, น.167-175) ได้ ศึก ษารูป แบบการเรีย นรู้กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์แบบร่วมมือในองค์กรบนอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัย พบว่า การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์มี 5 ขั้นตอนตามลาดับ ได้แก่ 1) การค้นหาความจริง 2) การค้นหาปัญหา 3)การค้นหา
ความคิด 4) การค้นหาคาตอบ 5) การค้นหาคาตอบที่เป็นที่ ยอมรับ รูปแบบการเรียนรู้ มี 3ส่วน
คือ 1) องค์ประกอบรูปแบบการเรียนรู้ 2) วิธีการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนแบบร่วมมือ
เป็นสภาพการเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็ก โดยอาศัยเทคนิค คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดและกรณีศึกษาเพื่อ
ใช้นาเสนอสถานการณ์และสภาพปัญหาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมที่สุดใน
สภาวการณ์นั้น ผลการทดลองใช้รูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างเรียน
แบบร่วมมือบนเว็บในสัปดาห์แรกและสั ปดาห์ที่ 5 ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ในเรื่องกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ เว็บการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และการ
จัดรูปแบบการเรียนรู้
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด.(2546) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริส
เตียนวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตาม
มาตรฐานการศึ ก ษา : กรณี ศึ ก ษา โรงเรีย นกรุง เทพคริส เตี ย นวิท ยาลั ย ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง 2) ศึกษาข้อมูลของ
สถานศึกษา 3) ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 4)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 5) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเพื่อกาหนดสาระการ
เรียนรู้ช่วงชั้นและกาหนดชั้นปีที่เรียน 6) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายปี 7) วิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปี 8) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 9)วิเคราะห์แก่นสาระและหน่วยการเรียนรู้
10) ออกแบบแผนการจั ด การเรีย นรู้ 11) ใช้ แ ผนการจั ดการเรีย นรู้ 12) ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของ
นัก เรีย น 13) ประเมิ น การใช้ รูป แบบการเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษระดั บ ประถมศึก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษา และพบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
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นงนุ ช วงศ์ ส ว่ าง (2547, น. 53-58) ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นารูป แบบการเรีย นรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษาการเรียนรู้วิถีชุมชนในวิชาสังคมไทยกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุรี โดยใช้แนวคิดทางมนุษยวิทยา เทคนิคกระบวนการ AIC เช่นเดียวกันกับงานวิจัย
ของ บุษกร โกมลภมร; และสุวาลี ชูเกียรติ มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และดาเนินการ 2
ขั้นตอน คือ (1)พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ และ (2)ขั้นศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนรู้จัดทาเป็นชื่อ กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน
เพื่ อให้นั กศึก ษาปรับ ตัวเข้ากับ ผู้ อื่น ได้ และคิด เชื่ อมโยงความรู้เชิ ง ทฤษฎีในวิช าสัง คมไทยกั บ
ประสบการณ์ การเรียนรู้วิถีชุมชนได้ โดยมีวิธีดาเนินการ ได้แก่ (1)ขั้นเตรียมการเรียนรู้จานวน 7
ชั่วโมง (2)ขั้นศึกษาชุมชน จานวน 2 วัน 1 คืน และ (3)ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ จานวน 3 ชั่วโมง หา
ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า ขั้นเตรียมความพร้อมอยู่
ในระดับดี ขั้นศึกษาชุมชน ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี และขั้นสรุปผลการเรียนรู้ความ
เหมาะสมของกิจกรรม พบว่า ทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับดี ในขณะที่ความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อผู้ สอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีม าก ความคิดเห็นต่อตนเองภายหลังการเรียนรู้วิ ถี
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านการมีปฏิสัมพันธ์และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายหลังการเรียนรู้วิถี
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการทางานเป็นทีมภายหลังการเรียนรู้โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก ความสุขในการเรียนภายหลังการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
โสภิ ด า ทั ต พิ นิ จ (2548, น. 171-197) ได้ พั ฒ นารู ป แบบการสอนที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจัย
พบว่า ระยะที่ 1 การสร้างรูป แบบการสอนรูป แบบการสอนที่ ส่ง เสริม ความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมี วิจ ารณญาณมี องค์ป ระกอบ 6 ประการ คือ 1)
เป้ าหมาย 2) หลักการ 3) ขั้นตอนการสอน 4) ระบบสนั บสนุน 5) ระบบทางสังคม 6) หลักการ
ตอบสนอง มุ่ งเน้นการจัดการเรียนการสอน 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างความรู้ทางการพยาบาล ประกอบด้วย การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้อง การสร้างความขัดแย้ง
ทางปัญญา และการสร้างความรู้ใหม่ และขั้นที่ 2 การส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการ
พยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การฝึกคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
การสแกฟโฟลดิง และระยะที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและ
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างกลุ่มที่สอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น กับกลุ่มที่
สอนตามปกติ โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้ นปี ที่ 3 จานวน 32 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

120
กลุ่มละ 16 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองที่สอน โดยใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนน
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นิลมณี พิทักษ์ (2550) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ผลการวิจัยพบว่า การพัฒ นารูปแบบการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ เรีย นรู้ที่ เน้ น ทั ก ษะการคิ ด โดยใช้ โครงงาน ผู้ วิจั ย ต้ อ งด าเนิ น การให้ ค วามรู้เชิ ง
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้
โครงงาน การผลิตสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน จากนั้นจึงพัฒนาความรู้จากที่อบรมมาจัดเตรียม
เขียนแผนการจั ดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยโครงงาน เมื่ อกลุ่ม เป้ าหมายสามารถเขียน
แผนการจั ดการเรียนรู้แล้ วจั ดกิจ กรรมให้มี ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุ คคลโดยมี ผู้วิจั ยให้
คาปรึกษาแก้ไข พร้อมที่จะนาไปปฏิบัติการในชั้นเรียน สาหรับทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน ของ
นักเรียนพบว่า พฤติกรรมที่แสดงทักษะการคิดขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา นักเรียนใช้ทักษะด้าน
การสื่ อความหมาย ทักษะย่อยการบอกความรู้ออกมาด้วยตนเอง(recalling)ทักษะย่อยการใช้
ข้อมูล(using information) ขั้นกาหนดปัญหา นักเรียนใช้ทักษะด้านการสื่อความหมาย ทักษะย่อย
การอธิ บ าย(explaining) และ ทั ก ษะการคิ ดที่ เป็ น แกน ทั ก ษะการตั้ ง คาถาม(questioning) ขั้ น
สร้ า งโครงร่ า งโครงงาน นั ก เรี ย นใช้ ทั ก ษะการคิ ด ที่ เป็ น แกนทั ก ษะการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(information gathering) ขั้ น ลงมื อ ปฏิ บั ติ นั ก เรี ย นใช้ ทั ก ษะการคิ ด ที่ เป็ น แกนทั ก ษะการเก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล (information gathering) ขั้ น น าเสนอโครงงาน นั ก เรี ย นใช้ ทั ก ษะด้ า นการสื่ อ
ความหมายทักษะย่อยการอธิบาย(explaining) และ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะย่อยการสร้างองค์
ความรู้ใหม่(constructing)
ดวงสมร สารแสน (2550, น. 135-136) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นากิจกรรมการเรียน
การสอนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นาเอาสาระต่าง ๆ ในวิชาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาบูรณา
การเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย ขั้นนา ขั้นการจัดการเรียนรู้ ขั้นสรุป และ
ขั้นวัดผล พฤติกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม กิจกรมกรเรียนรู้แบบบูรณาการทาให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ทักษะการทางานแบบร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความสามั คคี ความรับผิ ดชอบ และความมั่ น ใจในตนเอง นักเรีย นสามารถพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
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ทางการเรียนได้สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประสิทธิ์ ศรเดช (2553, น. 164-174) ได้พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
ทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การนาเข้าสู่
รูปแบบการสอน (Orientation to the model) 2) รูปแบบการสอน (The model of teaching) เพื่อ
ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4
องค์ ป ระกอบคื อ 2.1 การน าเสนอภาพการด าเนิ น กิ จ กรรม (Syntax) โดยน าเสนอเป็ น 4 ฉาก
(Phase) ประกอบด้วยฉากที่ 1 นาเสนอสถานการณ์ปัญหา ฉากที่ 2 พิจารณาแนวทางการคิด ฉาก
ที่ 3 มวลมิ ตรพิชิตปัญ หาและฉากที่ 4 ร่วมใจใช้ปัญ ญาตรวจสอบ 2.2 ระบบทางสังคม (Social
system) 2.3 หลั ก การตอบสนอง (Principles of reaction) และ 2.4 ระบบที่ น ามาสนั บ สนุ น
(Support system) 3) การน ารูป แบบการสอนไปใช้ (Application) และ 4) ผลที่ เกิ ด จากการใช้
รูปแบบการสอน (Instructional and nurturant effects) สาหรับผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน
เพื่อฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ทักษะการคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอนเพื่ อ
ฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แมน เชื้อบางแก้ว (2556, น. 102-112) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ พบว่ามี
องค์ประกอบสาคัญ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นการจัดเตรียมการ (Managing preparation) ขั้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active learning)
ขั้นปัญญาความคิด (Notion intelligence) และขั้นสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และ4) ผลที่
เกิดขึ้นกับผู้ เรียนจากการเรียนตามรูปแบบ สาหรับผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีผลการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและ
เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
วิลาวัล ย์ โพธิ์ ทอง (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการสอนเพื่ อ
พัฒนาจิตวิจัยสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา โดยการวัดจิตวิจัย เป็นการ
วัดแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดจิตวิจัย มีกระบวนการวิจัย 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นสร้างรูปแบบการสอน
(Construction) ประกอบด้วย การสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
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ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และ
ประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นนารูปแบบการสอนไปใช้ในสถานการณ์
จริ ง (Implementation) ด าเนิ น การตามแผนการทดลองแบบ One way repeated measured
design ลั ก ษณะการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และขั้ น ประเมิ น (Evaluation) เป็ น การ
ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการสอนและประเมินความพึงพอใจของนิสิตจากแบบสอบถามและ
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การประเมินรูปแบบการสอน พิจารณาจากแนวโน้ม
พัฒ นาการของคะแนนจิตวิจัย และการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ผลการวิจัย พบว่า1. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาจิตวิจัย สาหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มีชื่อเรียกว่า “MER” มาจากกระบวนการวิจัยทั้ง
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปิดใจรับ (Opening up mind) ระยะที่ 2 ซึม ซับประสบการณ์ (Providing
direct experience) และระยะที่ 3 สานสร้ า งจิ ต วิ จั ย (Research mind nurturing)2. ค่ า เฉลี่ ย
คะแนนของคะแนนที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้รูปแบบการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action research) มีแนวโน้มของพัฒนาการจิตวิจัยของผู้เรียนสูงขึ้น โดยพิจารณาจากผลคะแนน
จากรู ป แบบการสอน ระยะที่ 1 เปิ ด ใจรั บ (Opening up mind) มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 และระยะที่ 3 สานสร้างจิ ต วิจั ย (Research mind nurturing) มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .013. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เรียนจาก
รูปแบบการสอน พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก
เพ็ ญ พนอ พ่ วงแพ (2558)ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอน เพื่ อ
ส่ ง เสริม สมรรถนะการออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน และ เงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่
1 ขั้นทบทวนความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้การออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ขั้นที่ 3 ขั้น
ออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ของสาระวิชาและกระบวนการจั ดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 5 ขั้น ประเมินผลงาน 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อ ส่ งเสริม สมรรถนะการออกแบบกิจ กรรม การเรียนรู้สังคมศึก ษา พบว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูมีคะแนนผลการเรียนรู้เรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สังคมศึกษาสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียน 3. ผลจากการขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ
ออกแบบกิ จ กรรม การเรีย นรู้สั ง คมศึ กษากับ นั กศึ กษาวิช าชี พ ครู มหาวิท ยาลัย ทั กษิ ณ พบว่า
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นักศึกษาวิชาชีพครู มีคะแนนผลการ เรียนรู้ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา หลัง
เรียนสูงขึ้น
งานวิจัยต่างประเทศ
สลาวิ น (Slavin, 1980, pp. 315-342) ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การสอนแบบให้
ผู้เรียนร่วมมือกันเป็นทีม ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า การเรียนแบบร่วมมือกันทา
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จอห์ น สั น และคณะ (Johnson et al., 1981, pp. 47-62) ได้ ร วบรวมงานวิ จั ย ซึ่ ง
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนร่วมมือกันแบบแข่งขัน และแบบให้แต่ละคนช่วยตนเอง
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนดังกล่าว
พบว่าการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนร่วมมือกัน มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้แข่งขันหรือแบบที่
ให้แต่ละคนช่วยตนเอง
สลาวิ น (Slavin, 1990, pp. 34-53) ได้ ศึ ก ษาผลที่ เกิ ด จากการใช้ ก ารเรี ย นแบบ
ร่วมมือในการเรียนการสอน พบว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เกิด
การเชื่อมโยงประสบการณ์ ในการเรียนรู้กับกิจกรรมอื่นและกับเรื่องอื่น ๆ ใช้เวลาในการทางาน
ติดตามการเรียนและสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมเยอร์ และดิ เยอร์ (Myers & Dyer, 2006, pp. 53-94) ได้ ศึ ก ษารูป แบบการสอน
แบบปฏิบัติการสืบสวนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
พบว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการสืบสวนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบกาหนด
กระบวนการปฏิบั ติการซิม เซก และคาบาพิ นา (Simsek & Kabapinar, 2010, pp. 1190-1194)
ได้ศึกษาผลของรูปแบบการสอนโดยใช้การสืบสวนเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
สสาร ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเจตคติ ต่ อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย น
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 20 คน พบว่า ผู้เรียนใน
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ สาหรับคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังการเรียนไม่แตกต่างกัน
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นาซรุดิน และอซิซา (Nasrudin & Azizah, 2010, pp. 763-772) ได้ศึกษาการพัฒนา
ทักษะการคิดและเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสืบค้น (Group-investigation)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขั้นตอนการสอนแบบกลุ่มสืบค้นประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
เตรียม(Preparation) 2) การเลือกหัวข้อ (Topic selection) 3) การวางแผนร่วมกัน (Cooperative
planning)4) การดาเนิ น การ (Implementation) 5) การวิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ (Analysis and
synthesis) 6) ก า รน า เส น อ ผ ล ง า น (Presentation of final product) 7) ก า รป ระ เมิ น ผ ล
(Evaluation) ผลการศึกษาพบว่า การสอนแบบกลุ่มสืบค้นส่งผลให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism Theory)
ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) มาจากปรัชญาความรู้ (Epistemology)
ของคอนสตรัคติวิสต์ เป็น ทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน ซึ่งถ้าพิจารณาจากรากศัพท์
“Construct” แปลว่ า “สร้ า ง” โดยในที่ นี้ ห มายถึ ง การสร้ า งความรู้ โ ดยผู้ เ รี ย นนั่ น เอง เป็ น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เชื่อว่า
การเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างมากกว่า การรับความรู้ โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการนา
ประสบการณ์ หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ ความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น ความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา
(Cognitive structure) หรือที่เรียกว่า สกีมา (Schema) ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการเรียนการ
สอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น กลุ่มแนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ จะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่ของแต่ละบุคคลผ่านทางประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
การถ่ายทอดทฤษฎีกับหลักการข้อเท็จจริง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ของตนเอง
(Duffy and Cunningham :1996, สุ ม าลี ชั ย เจริ ญ และคณะ : 2550 ,สุ ม าลี ชั ย เจริ ญ : 2554)
นอกจากนี้ยังมีการให้ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
Troutman and Lichtenberg (1998) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการสร้าง
ความรู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง โดยมี ก ารรวบรวมความรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ เข้ า ไปอยู่ ใ นจิ ต ใต้ ส านึ ก
(Schemata) การเรียนรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการตั้งสมมุติฐานที่ตั้งขึ้น มีการพิสูจน์ หาข้อสรุปและ
เปรียบเทียบบทสรุปกับผู้อื่น
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Krogh (1994) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒ นาใน
การสร้างความรู้ เป็นผลมาจากการดูดซึม เข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) และการปรับตัวเข้าสู่
โครงสร้าง (Accommodation)
Martin (1994) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นกระบวนการผสมผสานระหว่าง
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่ โดยเน้นกระบวนการคิดโดยการเปรียบเทียบความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ที่
ได้รับ
Fosnot (1996) กล่ าวว่า ทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิส ต์ เป็ น ทฤษฎี การเรีย นรู้ที่ เกี่ ย วกั บ
ความรู้โดยอาศัยพื้นฐานจิตวิทยาปรัชญามานุษยวิทยา ที่กล่าวว่า ความรู้ได้มาอย่างไร ความรู้เป็น
สิ่งที่สร้างขึ้นภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการที่สามารถ
ควบคุมได้ด้วยตนเอง ในการต่อสู้กับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ที่ได้รับ
ความรู้ที่เกิดขึ้นจะผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พรพิมล พรพีรชนม์ (2550) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่
เป็นกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลจะเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เก่ากับสิ่งที่พบเห็น เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญ ญาได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งทางปัญ ญา ผู้ เรียนสามารถปรับปรุงข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้วสร้าง
ความรู้ใหม่ที่เกิดผลดีต่อผู้เรียน
พรสวรรค์ สีป้อ (2550) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เชื่อว่า
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยประสบการณ์เดิม ผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นขณะที่ผู้เรียนทากิจกรรม ความรู้เกิดจากการ
ร่วมมือ การทาความเข้าใจกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆที่เกิดขึ้น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
เวชฤทธิ์ อังกนะภทัรขจร (2555) กล่าวว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็ นทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่เชื่อว่าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีความกระตือรือร้น ผู้สอนมีหน้าที่คอยกระตุ้น จัดสถานการณ์ ให้เกิดความขัดแยงทางปัญญา
เพื่อผู้เรียนจะนาความรู้เก่ามาปรับและสร้างความรู้ใหม่ที่เกิดด้วยตนเอง
กล่าวโดยสรุปทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการสร้างความรู้
ใหม่ ของผู้ เรียนที่เกิดขึ้น โดยใช้ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างทางปัญ ญาที่มีอยู่เดิม
ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ของบุคคล จาก
ประสบการณ์ ในการคลี่ ค ลายสถานการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หาและสามารถน าไปใช้ เป็ น ฐานในการ
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แก้ปั ญ หาหรืออธิ บายสถานการณ์ อื่น ๆ และการมี ปฏิสั ม พัน ธ์ท างสังคม วัฒ นธรรม และผู้อื่น
กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา
แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎี ที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ มี พั ฒ นาการมาจาก
ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่นาโดย James และ Dewey ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เกี่ยวกับวิธีการหาความรู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์ (Philosophy of
science) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นมุมมองเชิง ปรัชญา เกี่ยวกับธรรมชาติของ ความรู้ จึงแสดง
ถึงนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์มากมายหลายประการ แต่นักทฤษฎีที่โดดเด่นคนหนึ่ง คือ ฌอง เพีย
เจต์ (Jean Piaget) ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสร้ า งความหมายของมนุ ษ ย์ เกี่ ย วกั บ การปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่าง ประสบการณ์ กับ ความคิด ของพวกเขา เขาสนใจที่จะให้กาเนิดความรู้ ความคิดเห็นของ
เขามีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนามนุษย์ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับ บุคคลที่แตกต่างจากการพัฒนาที่
ได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่น มีแนวคิดของนักวิจัยที่กล่าวถึง พอสรุปได้ดังนี้
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) กล่าวว่า การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
มีเงื่อนไข คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการลงมือกระทา (Active Process) ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล
ความรู้ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับข้อมูลหรือ
ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งประสบการณ์เดิมมาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ความรู้
และความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณี
และประสบการณ์ของผู้เรียน จะถูกนามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและจะมีผล โดยตรงต่อการ
สร้างความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ หรือการเรียนรู้ นั่นเอง
ไพจิตร สะดวกการ (2543) , สุมาลี ชัยเจริญ (2554) กล่าวว่ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้เป็น ไปในแบบที่ให้นักเรียนสร้างความรู้จ ากการช่ วยแก้ปั ญ หา (Collaborative Problem
Solving) กระบวนการเรียนการสอน จะเริ่มต้นด้วยปัญ หาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญ ญา
(Cognitive Conflict) นั้นคือ ประสบการณ์หรือความรู้เดิมและโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม ไม่
สามารถขจัดการแก้ปัญหานั้น ต้องมีการคิดค้น หรือการแสวงหาความรู้เพิ่ม เช่น การค้นคว้าจาก
หนังสือในห้องสมุด หรือ สารสนเทศเพิ่มเติมที่เรียกว่า “การปรับโครงสร้างทางปัญญา” หรือ “การ
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา”(Cognitive Restructuring) โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา จนกระทั่งหาเหตุผล หรือหลักฐานในเชิงประจักษ์มาขจัดความขัดแย้ง
ทางปัญญาภายในตนเอง และระหว่างบุคคลได้
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ทิศนา แขมมณี (2544) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
1. การเรียนรู้เป็น “Active process” ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล กระบวนการ
สร้างความรู้เกิดขึ้นจากการได้ใช้ความรู้เก่าที่ได้รับจากประสบการณ์เดิมร่วมกับความรู้ใหม่ในการ
ตัดสินใจ
2. ความรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม สิ่ง
ที่บุคคลได้รับ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการสร้างความรู้ใหม่ ความเข้าใจมี
ความแตกต่างจากความเชื่อ และมีผลต่อต่อการสร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้
อัมพร ม้าคนอง (2546) กล่าวถึงแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์
ดังนี้
1.การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองความรู้และประสบการณ์เดิม
เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีส่วนช่วยในการสร้างความรู้
2. ผู้ ส อนมี หน้ าที่ เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการสร้างความรู้ใหม่ ให้กั บ
ผู้เรียนโดยการสร้างสถานการณ์ คาถามกระตุ้นท้าทายความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ให้กับ
ผู้เรียน
วัช รา เล่ าเรีย นดี (2553) กล่ าวถึง กล่ าวถึ งแนวคิ ดของทฤษฎี การเรียนรู้ค อน
สตรัคติวิสต์ ดังนี้
1. การเรียน คือ การเสาะหาความหมาย โดยความหมายต้องอาศัยความ
เข้าใจ โดยการเข้าใจภาพรวม เช่นเดียวกับความเข้าใจแต่ละส่วน ความเข้าใจแต่ละส่วนขึ้นอยู่กับ
บริบทขององค์รวม
2. การจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องเข้าใจรูปแบบการทางานของสมองของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองแทนการท่องจา
เวชฤทธิ์ อังกนะภทัธขจร (2555) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติ
วิสต์ ดังนี้
1. ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการสร้างความรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนอาจสร้างความรู้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวทางการสอนของผู้สอน
2. ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเป็นพื้นฐานที่สาคั ญในการสร้าง
ความรู้ใหม่ มีปฏิสัมพันธ์ การปฏิบัติ ผ่านประสบการณ์ตรงและการแลกเปลี่ยนความคิด เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่
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3. ผู้สอนเป็นผู้มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการสร้างความรู้
กล่าวโดยสรุปแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้าง
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนนาความรู้เก่าที่ผ่านประสบการณ์เป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้
ใหม่ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การลงมือปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีส่วนช่วยให้เกิดการ
สร้างความรู้ใหม่ และผู้สอนมีบทบาทที่สาคัญในการเป็นผู้อานวยความสะดวกให้การเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนผ่ านสถานการณ์ ที่ใช้ ปั ญ หาท้ าทายความสามารถหรือปั ญ หาที่ สร้างความขัด แย้ง ทาง
ปัญญาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้
แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์
การออกแบบการจั ดการเรีย นรู้ต ามแนวทฤษฎี ค อนสตรัค ติ วิส ต์ เน้ น การพั ฒ นา
ผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างมากกว่าเป็นผู้ที่รับความรู้ ดังนั้น วิธีการสอนมักจะเป็นการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ฐานความรู้และเทคโนโลยีรวมทั้ง ปรัช ญา
ความรู้ (Epistemology) เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นวิธีการที่จะ
รู้ คือ การสร้างความรู้ ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้ควรต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถตอบสนองต่อสังคม ผู้เรียนจะต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนามาใช้ในการดารงชีวิตและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และทฤษฎี
ที่นามาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะดังกล่าว คือ ทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ของผู้เรีย น โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลสารสนเทศ
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ผ่ า นกระบวนการคิ ด มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เชิ ง สั ง คม และสร้า งความเข้ า ใจ ผู้ วิ จั ย
ขอนาเสนอแนวคิดต่าง ๆ ของนักออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดเชิงทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่นามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ดังนี้
Driver and Oldham (1986) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ ดังนี้
1.ขั้นปฐมนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนและการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้
2.ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นสอบถามเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ในเรื่องที่กาลังจะเรียนรู้
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3.ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการ
คิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของ
ตนเองและผู้ อื่น ผู้ ส อนมี ห น้าที่เป็น ผู้อานวยความสะดวก เช่ น กาหนดประเด็น และกระตุ้น ให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
3.2 การสร้างความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนจะเห็นแนวทางหรือ
วิธีการที่หลากหลายทาให้ผู้เรียนสามารถกาหนดความรู้ใหม่ได้
3.3 ประเมินความรู้ใหม่ เป็นขั้นที่นักเรี ยนนาความรู้ใหม่มาประเมินโดยการ
ทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึ้ง
4.ขั้น นาความคิ ดไปใช้ ผู้ เรียนสามารถเชื่ อมโยงความรู้เก่ ากั บความรู้ใหม่ ซึ่ ง
สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์ที่ค้นเคยและไม่คุ้นเคยได้
5.ขั้นทบทวน ผู้เรียนสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของตนเองมีการเปลี่ยนแปลง จาก
จุดเริ่มต้นเรียนอย่างไร
Yager (1991) ได้เสนอขั้น ตอนการจั ด การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีค อนสตรัคติ วิส ต์
ดังนี้
1.ขั้นเชิญชวนในขั้นแรกนี้ผู้เรียนสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความอยากรู้อยากเห็น แล้ว
ตั้งคาถาม พิจารณาคาตอบที่เป็นไปได้ของคาถามที่ตั้งขึ้น จดบันทึก ชี้แจงสถานการณ์ที่การรับรู้
ของผู้เรียนแตกต่างกัน
2. ขั้นสารวจในขั้นนี้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ร่วมกันระดมพลังสมอง
เกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากสารสนเทศ ทาการทดลอง สังเกตการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ออกแบบโมเดล รวบรวมและ
จัดกระทาข้อมู ล ใช้ ยุทธวิธีแก้ปัญ หา อภิปรายการแก้ปัญ หา ออกแบบและดาเนินการทดลอง
ประเมินทางเลือกที่หลากหลาย วิเคราะห์ข้อมูล
3.ขั้นนาเสนอคาอธิบายและคาตอบของปัญหาในขั้นนี้ผู้เรียนสื่อความหมายของ
ข้อมูลและความคิดเห็น สร้างและอธิบายโมเดล สร้างคาอธิบายใหม่ ทบทวนและวิจารณ์คาตอบ
เพื่อนประเมินผล รวบรวมคาตอบชี้ให้เห็นคาตอบที่เหมาะสม
4.ขั้นนาไปปฏิบัติในขั้นนี้ผู้เรียนมีการตัดสินใจ นาความรู้และทักษะไปใช้ ถ่าย
โยงความรู้และทักษะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาผลที่ได้จากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็น
ใช้โมเดลและความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการอภิปรายและการยอมรับจากเพื่อน ๆ
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สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
1. ขั้นปฐมนิเทศ เป็นการเปิดโอกาสผู้เรียนสร้างจุดหมายในการเรียนรู้เนื้อหาที่
กาหนด
2. ขั้นทาความเข้าใจ ให้ผู้เรียนปรับแนวคิด บรรยายความเข้าใจของตน เช่น ใช้
ในการอภิปรายกลุ่มย่อย การเขียนผังความคิด การเขียนสรุปความคิด เป็นต้น
3. ขั้นจัดโครงสร้างแนวคิดใหม่ เป็นหัวใจสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี
วิธีดังนี้
3.1 การช่วยผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจใหม่ โดยผู้สอนต้องช่ วย
วินิจฉัยความเข้าใจผิดของผู้เรียน ซึ่งทาโดยการสัมภาษณ์ซักถามผู้เรียนโดยตรง
3.2 การเขียนแผนผังมโนทัศน์
3.3 การตรวจสอบความเข้ า ใจ เพื่ อ ตรวจสอบว่ า มโนทั ศ น์ เกิ ด การเชื่ อ ม
ประสานระหว่างกันและกันและจัดระเบียบเป็นโครงสร้างความรู้แ ล้วหรือยัง เชื่อมสู่เครือข่ายของ
ปัญ หาที่ต้องพิสูจน์หรือยัง และตัวความรู้สามารถนาไปใช้ในบริบททางสังคมโลกแห่งความเป็น
จริงได้หรือไม่
4. ขั้นนาแนวคิดไปใช้ เปิดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาแนวคิดของตนที่สร้างขึ้น
ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆที่หลากหลายคุ้นเคยและแปลกใหม่
5. ขั้นทบทวนหรือเปรียบเทียบความรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนตนเองว่า
แนวคิดของตนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนเรียนรู้อย่างไร เกิดโครงสร้างความรู้ใหม่อย่างไร
วัชรา เล่าเรียนดี (2550) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมความพร้อมผู้เรียน จูงใจ เร้าความสนใจ
1.1 จูงใจ เร้าความสนใจของผู้เรียน
1.2 แจ้งจุดประสงค์
1.3 สร้างความสาคัญให้ผู้เรียน
2. ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียน
2.1 ระบุตัวอย่างและไม่ใช่ตัวอย่าง และให้ผู้เรียนสังเกตความแตกต่าง
2.2 นิยามความหมายและมโนทัศน์
2.3 อภิปรายร่วมกันให้ผู้เรียนระบุรายการจัดกลุ่มและอธิบาย
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2.4 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทุกบทเรียน
2.5 ทา Concept map หรือ Mind map เพื่อเสนอแนวคิด/ข้อสรุป
2.6 ใช้กิจกรรมฝึกการตัดสินใจ เช่น บทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์
2.7 แสดงรูป แบบพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง จากกิ จ กรรมการเรีย นการสอนที่
เกิดขึ้น
3. ตรวจสอบความเข้าใจ โดยผู้สอนดาเนินการดังนี้
3.1 ถามคาถามหลายประเภทที่ส่งเสริมความคิด คาถามไม่จากัดคาตอบ แต่
ไม่กว้าง เกินไปและไม่มีจุดเน้น
3.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความคิดด้วยตนเอง
3.3 ถามคาถามที่สาคัญ ใช้คาถามแบบเจาะลึก โดยยึดหลักการถามของ
Taba และ Bloom เช่น คาถามเปิดประเด็น ถามให้จัดกลุ่ม และอธิบายประกอบ ถามย้าจุดเน้น
ถามให้ อธิบายให้ชัดเจน และให้สรุป ถามเปิดประเด็น และถามให้ตีความ และติดตาม เป็นต้น
3.4 ถามให้ผู้เรียนอธิบายมโนทัศน์ นิยามคุณลักษณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3.5 ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
4.จัดโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง
4.1 ให้ฝึกกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง
4.2 แสดงรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนปฏิบัติได้
4.3 กระตุ้นการตอบสนองอย่างเปิดเผย
4.4 ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่
4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพิจารณาว่าผู้เรี ยนคนใดเกิดความคิดความเข้าใจ
ในประเด็นสาคัญและใครบ้างที่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้
5. การคิดไตร่ตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน
5.1 ให้นักเรียนได้มีโอกาสรวมสรุปบทเรียน
5.2 เชื่อมโยมวัตถุประสงค์กับบทสรุปของบทเรียน
5.3 ใช้คาถามระดับสูงที่ส่งเสริมการคิด ให้มีการตอบสนองผู้เรียนในบทสรุป
5.4 ใช้ คาถาม 2 ระดับ เป็ นอย่างน้ อย (ความรู้ค วามเข้าใจ และวิเคราะห์
สังเคราะห์)
5.5 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายให้มากที่สุด
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5.6 วัดและประเมิ นผลว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนหรือไม่ เช่น การ
สังเกต พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน หรือกำรทดสอบย่อย
6. ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทาโดยอิสระ
6.1 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
6.2 ให้ทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทเรียนโดยตรง นักเรียนสามารถใช้ความรู้
และทักษะ ในสถานการณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากที่ฝึกเพียงเล็กน้อย
6.3 ให้ทาแบบฝึกหัดในห้องเรียนให้เสร็จเพียงบางส่วน
6.4 แสดงรูปแบบที่สมบูรณ์ ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดกับผู้เรียน
เวชฤทธิ์ อังกนะภทัรขจร (2555) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
1.ขั้นเกิดความขัดแย้งทางปัญญาผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นผล
มาจากความรู้เดิ ม กับ สิ่ ง ที่รับรู้ ใหม่ ไม่ สอดคล้ องกั นของผู้ เรียนกับ เพื่ อ นหรือ ผู้ เรีย นกั บผู้ สอน
ผู้เรียนสังเกต ตีความข้อมูลแล้วนามาเปรียบเทียบกับความรู้เดิมหรือ มโนทัศน์ ตามความเข้าใจ
เดิม ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
2.ขั้น แสวงหาค าตอบผู้ เรีย นค้ น หาค าตอบเพื่ อ ลดความขัด แย้ง ทางปั ญ ญาที่
เกิดขึ้นโดยวางแผน ลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมู ลมาวิเคราะห์และตีความผู้เรียนสะท้อน
ความคิดและความขัดแย้งกับผู้อื่นจนสามารถ สรุปคาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะรู้
3.ขั้นตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียนคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงผลการศึกษาค้นคว้ากับ
ความเข้าใจของตนเอง ใช้เหตุผลในการประนีประนอมความขัดแย้งทางปัญญาจนสามารถสร้าง
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนเองขึ้นมา
4.ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ผู้เรียนนาความรู้ ทักษะและกระบวนการที่ได้ เรียนรู้
มาใช้อธิบายตัดสิน แก้ปัญหา หรือดาเนินชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนอาจจะศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเรื่องที่เรียน ผู้สอนอาจนาเสนอข้อมูล สถานการณ์ คาถามใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับ
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปแล้ว ทาให้นักเรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อตรวจสอบความเข้าใจตนเองต่อไป
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติ
วิสต์ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งที่จาเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนคือ การควบคุมตนเอง มีโอกาสได้
เรียนรู้และ แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและการร่วมมือกับผู้อื่น นอกจากนี้ความขัดแย้งยังเป็น
สิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาไปสู่ ความร่วมมือ ระหว่างบุคคล และนาไปสู่การ
พัฒนาความเป็นตัวของตนเอง การทากิจกรรมผ่าน กระบวนการกลุ่ม บทบาทการเป็นผู้สอนไปสู่
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การเป็นผู้ส ร้าง โดยการลดบทบาทจากการสอนเป็นการแนะนา เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง การเสริมแรงไปสู่ความสนใจ โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไปสู่
การเรียนรู้ และคอยติดตามความสนใจและสิ่งที่ผู้เรียนรู้เพื่อช่วยให้มีการเรียนเป็นรายบุคคล
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า การน าหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 9 ที่ได้สังเคราะห์ไปใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นั้น มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้
1.การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) เป็นขั้นที่เชิญชวนผู้เรียน
ให้เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนและการสร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ของ
การเรียน ผู้เรียนสร้างจุดมหมายในการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กาหนด ผู้สอนกาหนดสถานการณ์
2.การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิม
ผู้สอนสามารถกระตุ้นคาถามเพื่อการสอบถามให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ผู้เรียน
ร่วมกันระดมพลังสมอง สังเกตการณ์ หาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มีการอภิปรายกลุ่มในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนค้นหาคาตอบเพื่อลดความขัดแย้งทางปัญญา
3.การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) เป็นขั้นที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ทักษะการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การเขียนแผนผังมโนทัศน์ การจัดระเบียบ
โครงสร้างความรู้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงใช้เหตุผลสร้างความรู้
4.การออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน นาความรู้ไปใช้ ถ่ายโยงความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นาแนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆที่คุ้นเคยและแปลกใหม่
5.การสรุป ผลของการแก้ปั ญ หา (SUMMARY) เป็ นขั้นที่ ผู้เรียนประมิ นความรู้
ใหม่จากการทดลองอย่างลึกซึ้ง นาผลที่ได้จากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็นเพื่อเกิดการ
อภิปรายและได้รับการยอมรับจากเพื่อน ผู้เรียนได้สะท้อนตนเองว่าแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เสนอการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ตาม ตารางที่ 9

ตาราง 9 การสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ คอนสตรัคติวิสต์สอดคล้องกับ ADADS Model
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
แนวคิดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
(ศรันยู หมั้นทรัพย์ : 2554) แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำวิกำรฉบับที1่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) Bryony
Hoskin (2009) Borhaug (2010 อ้ำงใน เลิศพร อุดมพงษ์) วรำ
กรณ์ สำมโกเศศ (2554) นิภำพรรณ เจนสันติกุล (2555) ศุภรัตน์
รัตนมุขย์ (2556) ญำศินี เกิดผลเสริฐ (2558) ถวิลวดี บุรกี ุลและ
คณะ (2551) (เลิศพร อุดมพงษ์ : 2558) Beiner (1995) ;
Delanty (2000) Johnston (2003) Kymlicka and Norman
(1995)Take Part Network (2006) Mansbridge (1999) Barber
(2003) Lister (1997a, b),Kymlicka and Norman(1995),
Putnam (2000) Finalyson (2003), Clarke (2005) Lister
(1997),Kabeer (2005),Clarke(2005), Abrams
(2007), Martin (2003) Crick (2001) Blunkett (2003)
Cruikshank (1999), Crowther and Martin (2009) Milbourne
(2013) (Jacobson and Kirby, 2006, Hardiman, McCashin
and Payne, 2004 and Kirby, 2004) Rebecca A. Denby
(2008
แนวคิ ด หลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 9
สุเมว ตันติเวชกุล (2548 : 23) สำนักงำน กปร สุเมว ตันติ (2551)
เวชกุล ,เกษม วัฒนชัย แพรวพิชวำณ์ (2554) ไมตรีเวช )2557 (
สุบัน พรเวียง (2547.กปร) (2557) ลลิต ถนอมสิงห์ (2555)
แนวคิดรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำทีพ่ ลเมืองกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำศำสนำและวัฒนวรรมที่สัมพันว์ตอ่ ควำมเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
ออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDLE Model ของครูส
(Kruse:2014) และ ใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
ผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The
Embedded Design) ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและ
วิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง (Creswell and Clark, 2007:67)
แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ วัฒนำพร ระงับทุกข์
(2541) ไพจิตร สะดวกกำร (2543) , สุมำลี ชัยเจริญ (2554) ทิศนำ
แขมมณี (2544) อั มพร ม้ำคนอง (2546) วัชรำ เล่ำเรียนดี (2553)
เวชฤทวิ์ อั งกนะภทั ว ขจร (2555) Driver and Oldham (1986)
Yager (1991) วัชรำ เล่ำเรียนดี (2550)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
การจัดการเรียนรู้(ADADS MODEL) ประกอบด้วย
1.การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS)
2.การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE)
3.การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE)
4.การออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION)
5.การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY)

ควำมเป็นพลเมืองดีที่มีใส่ใจในสังคม
มี 7องค์ ป ระกอบและ 20 ตั ว ชี้ วั ด
ดังนี้
1 กำรเคำรพสิทวิของตนเองและผู้อื่น
2 กำรพึ่งตนเอง
3 ควำมเท่ำเทียมกัน
4 กำรยอมรับควำมแตกต่ำง
5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
6. ควำมเข้ำใจระบอบประชำวิปไตย
7 กำรมีคุณวรรมจริยวรรม

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 9
เพื่อส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

แนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วัชรำ เล่ำเรียนดี (2553:44) ทิศ
นำ แขมมณี (2555:22) Joyce Weil and Showers (1992:197 – 210)
Arend (2011:7)
แนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ADDLE MODEL ของครูส
(Kruse : 2012)
แนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงระบบ Banathy (1968 : 12)
Wong (1971 : 7) Romiszowski (1981: 5) (กิดำนันท์ มลิทอง, 2540)
(Braxton, Bronico, & Looms, 2000; Malachowski,
2002) Klausmeir (1971) Gerlach & Ely (1980) Brown, Lewis &
Harcleroad (1985) Knirk & Gustafson (1986) Hannafin & Peck
(1988) Tripp & Bichelmeyer (1990) Gagné, Briggs, & Wager
(1992). Sara Mcneil (2009 :1-2) Kruse (2014)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน เป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDLE
Model ข อ งค รู ส (Kruse, p. 2014) แ ล ะ ใช้ ก ระ บ วน ก ารวิ จั ย แ บ บ ผ ส ม ผ ส าน (Mixed
Methodology) ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัย
แบบ Embedded (The Embedded Design) ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง ปริม าณเป็ น วิ ธี ห ลั ก และวิ ธี ก ารเชิ ง
คุ ณ ภาพเป็ น วิ ธี ร อง (Creswell and Clark, 2007, p. 67) มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การ 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R) เป็ น การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒ นา (Development: D) เป็นการออกแบบและการพัฒ นารูปแบบการจัดการ
เรีย นรู้ (Design and Development : D and D) ขั้ น ตอนที่ 3 การวิจั ย (Research : R) เป็ น การ
ท ด ล อ งใช้ รู ป แ บ บ ก ารจั ด ก า รเรี ย น รู้ (Implementation : I) ขั้ น ต อ น ที่ 4 ก า รพั ฒ น า
(Development: D) เป็ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ (Evaluation : E) ผู้ วิ จั ย มี
วิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒ นา โดยใช้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด ADDLE MODEL ของครูส (Kruse, 2014) เพื่อการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม ประยุกต์ใช้แบบแบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group Design
มี 2 กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group) ใน
การวิจัยในครั้งนี้ประชากรคือ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) จานวน 8 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองจานวน 1 ห้องเรียน ผู้เรียนจานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 1 ห้องเรียน ผู้เรียน

141
จานวน 30 คน โดยทางงานวัดผล ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนได้คละผู้เรียนทางด้านสติปัญญาเป็น
เก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้อยู่ในทุกๆ ห้องแล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาข้อมู ลพื้ น ฐานและความต้องการในการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒ นารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมสาระ
หน้าที่พลเมือง
2.เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
2.1 รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวนหน่วยการเรียนรู้ 7
หน่วยเวลา 20 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคมจาแนกเป็น 20 ตัวชี้วัด เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ
2.4 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม
3. วิธีและขั้นตอนการวิจัย
การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม มีแนวคิดสาคัญที่ผู้วิจัย
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม
(Active Citizenship) หลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีการวัดผลผลคะแนนด้าน
ความรู้ เรื่องพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่
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ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และเปรียบเทียบผลคะแนนด้านความรู้ เรื่องพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้น กับ กลุ่มควบคุมซึ่งใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ตามปรกติของสถานศึกษา มีวิธีการดาเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D) เป็นการออกแบบและการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Design and Development : D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจั ย (Research: R) เป็นการทดลองใช้ รูปแบบการจั ดการ
เรียนรู้ (Implementation : I)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D) เป็นการประเมินผลรูปแบบการ
จั ดการเรียนรู้( Evaluation : E) สรุป ขั้น ตอนในการด าเนิน การวิจั ย ดังกล่าวข้างต้ น ดั งแสดงใน
ภาพที่ 1
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กำรวิจัย
(Research : R1 )

ขั้นตอนที่ 2 กำรพัฒนำ
(Development : D1 )

ขั้นตอนที่ 3
กำรวิจัย (Research :
R2 )

ขั้นตอนที่ 4 กำรพัฒนำ
( Development: D2 )

สรุปผล

วิวีดำเนินกำรวิจยั
1. วิเครำะห์ควำมหมำย และแนวคิดควำมเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม
2. วิเครำะห์แนวคิดหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
3.วิเครำะห์ ห ลั ก สู ต รำยวิ ช ำเพิ่ ม เติ ม วิ ช ำหน้ ำ ที่ พ ลเมื อ งชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6
4.วิเครำะห์ สภำพปัญ หำ ควำมต้อ งกำรจำเป็นในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
5.วิเครำะห์ผู้เรียน สำรวจข้อมูลพื้นฐำน
6. ศึกษำแนวคิดทฤษฎีสร้ำงสรรค์ควำมรู้ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
1. สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
2. สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัยและเครื่องมือในกำร
เก็บรวบรวมข้อมูล
3.กำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินประสิทวิผลของ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูป ADADS MODEL
4. ปรับปรุงรูปแบบ และเครื่องมือให้สมบูรณ์
1. ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย
2. ผู้วิจัยจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนที่กำหนดไว้
3. นำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน
4. ดำเนินกำรทดลองใช้รูปแบบกำรจั ดกำรเรีย นรู้โดยกำร
จั ด กำรเรี ย นรู้ ห ลั ง จำกนั้ น ใช้ แ บ บ สั ง เกตพ ฤติ ก รรม
กระบวนกำรคิด
5. นำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้หลังเรียน
6. นำแบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มควบคุมเพื่อ
เปรียบเทียบ
7. นำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำขึ้น
1. เพื่อขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำร
ทรงงำน ของ ร.9 กับโรงเรียนสวัสดีวิทยำ จำนวน 30 คน

นำเสนอรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้

ภาพประกอบ 2 กรอบดำเนินกำรวิจัย

ผลที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
2.กำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
3.ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ ละ
ทฤษฎีสร้ำงสรรค์ควำมรู้
4.ข้ อ มู ลพื้ นฐำนของผู้ เรีย นเกี่ ย วกับ ควำม
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.โครงร่ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลั ก กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็ จ พระ
เจ้ำอยู่หั วรัชกำลที่ 9 เพื่อส่งเสริมควำมเป็ น
คนดีที่ใส่ใจในสังคม
2.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่
1.แบบทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
เรื่องควำมเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
3. แบบวัดควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว รัชกำลที่ 9
1. ได้ผลคะแนนด้ำนควำมรู้เรื่องควำมเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมก่อนเรียน – หลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่ำง
2. ได้ผลคะแนนเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงกับ
กลุ่มควบคุม
3. ได้ผลควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักกำรทรงงำน ร.9

1. ได้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมต่อ
กำรนำไปใช้
2. สร้ำงควำมรู้ควำมเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคมให้กับผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร

ปริญญำนิพนว์ฉบับสมบูรณ์
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ขั้นตอนการวิจัย
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ด าเนิ น การวิ จั ย ตามขั้ น ตอนดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน(การวิจัย (Research: R1 )การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน(Analysis : A) ดาเนินการดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการจาเป็นเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนการรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
วิธีดาเนินการ ได้แก่
1. วิเคราะห์ความหมาย และแนวคิดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. วิเคราะห์แนวคิดหลักการทรงงาน 23 หลักการ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมืองดี ที่ใส่ใจในสังคม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
4. วิเคราะห์ สภาพปั ญ หา ความต้องการจ าเป็ นในการพั ฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม โดยสารวจข้อมูลพื้นฐานและผลการ
เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองของผู้เรียน เรื่องความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม ที่เรียน
มาก่อนและการสัมภาษณ์ผู้เรียน
5. วิ เคราะห์ แ นวคิ ด หลั ก การทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
แหล่งข้อมูล
1. แหล่ ง ข้ อ มู ล สภาพที่ ค าดหวั ง ข้ อ มู ล การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางพุทธศักราช 2551 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
2. แหล่งข้อมูลสภาพที่คาดหวังและความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยระดับผลการเรียนในรายวิชาที่เรียนมาก่อ นและผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน โดย
การศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
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3. แหล่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดย
การศึกษาเกี่ยวกับหลักการแนวคิดการวิจัยและพัฒนา หลักการแนวคิดการออกแบบการสอนเชิง
ระบบ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1.แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ ในการศึกษาความต้องการในการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ จานวน 1 ฉบับ
2.แบบสัม ภาษณ์ ผู้ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม สาระ
หน้าที่พ ลเมื องเรื่องความเป็นพลเมื องดีที่ ใส่ใจในสังคม ซึ่ งประกอบด้วย ผู้เรียนที่ เคยเรีย นใน
รายวิชาดังกล่าว
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1.แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการสร้าง
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการศึกษา
ความต้องการ
1.2 กาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร และสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
1.3 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์ และภาษาที่ใช้ และนามาปรับปรุง
แก้ไข
1.4 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่ อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ ซึ่งเป็นแบบประเมิ นลักษณะเป็น
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องของประเด็นใน
การวิเคราะห์เอกสาร และนามาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องและปรับปรุงแก้ไขแบบวิเคราะห์เอกสารในเรื่องภาษา และ
รายละเอียดของประเด็นคาถามให้มีความชัดเจน โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยกาหนดระดับการปฏิบัติดังนี้
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5
4
3
2
1

หมำยถึง คุณภำพแบบวิเครำะห์เอกสำรอยู่ในระดับ ดีมำก
หมายถึง
คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยู่ในระดับ ดี
หมายถึง
คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยู่ในระดับ ปานกลาง
หมายถึง
คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยู่ในระดับ น้อย
หมายถึง
คุณภาพแบบวิเคราะห์เอกสารอยู่ในระดับ น้อยมาก

1.5 นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษาความต้องการจาเป็นที่ปรับปรุง
แก้ไข ไปวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐานต่อไป
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์ เอกสารที่ใช้ศึกษาข้อมู ลพื้น ฐานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และผลจากการศึกษาสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริ งของการจัดการเรียนรู้
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
สรุปดังภาพประกอบที่ 3
ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธกี ารสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร

สร้ำงแบบวิเครำะห์เอกสำรโดยกำรกำหนดประเด็นกำรวิเครำะห์เอกสำร

นำแบบวิเครำะห์เอกสำรที่สร้ำงขึน้ เสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำปริญญำนิพนว์
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเหมำะสม และนำไปปรับปรุงแก้ไข

นำแบบวิเครำะห์เอกสำรที่สร้ำง สอบหำคุณภำพจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
และปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ

ภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบวิเครำะห์เอกสำร
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2. แบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบบันทึกเชิงคุณภาพแบบพรรณนาความ สาหรับ
เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดาเนินการ
สร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษา เอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบในการสัมภาษณ์
2.3 กาหนดโครงสร้างและประเด็นในการสัมภาษณ์
2.4 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีที่ใส่ใจในสังคม แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.5นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยใช้
แบบประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.6นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เรียนที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
ประเด็นเรื่อง การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั งคมในปีก ารศึ กษา 2560 ปั ญ หาอุป สรรคที่พ บและแนวทางการแก้ไขปั ญ หาเกี่ย วกับ วิธี การ
จัดการเรียนรู้ จากขั้นตอนการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4 ดังนี้
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ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการสัมภาษณ์

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่
9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบ
ในการสัมภาษณ์

กาหนดโครงสร้างและประเด็นในการสัมภาษณ์
สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่ อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม แล้วนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

นาแบบสัม ภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา
นาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผเู้ รียนที่เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพประกอบ 4 แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์
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จากขั้ น ตอนการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ขั้นตอน
ที่ สรุปได้ดังตารางที่ 10 ดังนี้
ตาราง 10 การสรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นที่ 1 การวิจัย (Research : R1 ) การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน (Analysis : A)
วัตถุประสงค์
.1วิเคราะห์
ความหมาย และ

วิธีดาเนินการ
ศึกษาเอกสาร
งานวิจัย

แนวคิดความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
.2วิเคราะห์แนวคิด
หลักการทรงงานของ

.4วิเคราะห์หลักการ
แนวคิด เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้และ
ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้

ตารา เอกสาร
งานวิจัยความเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนื้อหา กรอบแนวคิดการ
)Content Analysis) วิจัย

ผลการดาเนินการ

พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

วิเคราะห์เอกสาร

ตารา เอกสาร
งานวิจัย หลักการ
ทรงงาน

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนื้อหา กรอบแนวคิดการ
)Content Analysis) วิจัย

ศึกษาเอกสาร

หลักสูตร
สถานศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติมวิชา
หน้าที่พลเมือง

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ
)Content Analysis) กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้

วิเคราะห์เอกสาร

แนวคิดการจัด
กิจกรรมและทฤษฎี
สร้างสรรค์ความรู้
และทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับการ
)Content Analysis) จัดการเรียนรู้และ
ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้และทฤษฎี
การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
.3วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รายวิชาเพิ่มเติมวิชา
หน้าที่พลเมือง

แหล่งข้อมูล
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ตำรำง 10 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
.5วิเคราะห์แนวคิด
หลักการ ทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวกับการ

วิธีดาเนินการ

เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการดาเนินการ

ศึกษาเอกสาร

เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีสร้างสรรค์
ความรู้ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้

แบบวิเคราะห์
เอกสาร

การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลแนวคิดทฤษฎี
)Content Analysis) สร้างสรรค์ความรู้
และทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้

ศึกษาเอกสาร

ผู้เรียน

แบบสอบถาม

การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลพื้นฐานของ
)Content Analysis) ผูเ้ รียนเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม

พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้

.6วิเคราะห์ผู้เรียน
สารวจข้อมูลพื้นฐาน
วิธีการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในวิชาสังคม
ศึกษา สาระหน้าที่
พลเมือง

แหล่งข้อมูล

ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D) เป็ น การออกแบบและการพั ฒ นา
(Design and Development : D and D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ขั้นตอนการดาเนินการ
การพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม มีรายละเอียด ดังนี้

151
1. น าข้อมู ล ที่ได้จ าการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาสัง เคราะห์เป็ นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมที่พัฒ นาขึ้นไปตรวจสอบ
คุณ ภาพเพื่ อยืนยันความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่งเครื่องมือได้แก่
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (ADADS Model)
2.2 เครื่องมื อ ประกอบการใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ได้แก่ คู่ มื อ การใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
3. สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ได้แก่ แบบวัดทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ ใจในสังคม แบบประเมิ นแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตและแบบบันทึกพฤติกรรมของ
ผู้เรียน และแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดาเนินการสร้าง ดังนี้
1. การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ดาเนินการสร้างดังนี้
1.1 นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม ในรูปแบบของ ADADS Model ซึ่ งประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ดังนี้
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1. การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หา (ATTENTIVENESS) หมายถึ ง การให้
ความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน
วิเคราะห์ ปั ญ หาอย่างมี ค วามสมเหตุสมผล ร่วมกัน หาความส าคัญ ของปั ญ หาโดยการระดม
ความคิด
2. การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) หมายถึงการศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด
3. การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) หมายถึ ง การระดม
ความคิด เมื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิด หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว และ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
4. การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) หมายถึ ง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ มีการกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียด ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้หา
ข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน
5. การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) หมายถึง การสรุปความคิด
รวบยอดตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ
และแต่ละคนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่นๆ สะท้อนผลของการแก้ปัญหาจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.2 นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อตรวจสอบความถูกต้ อง และความเหมาะสมเชิ ง ทฤษฎี แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข
1.3 นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ซึ่ ง เป็ น แบบประเมิ น มาตราประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) ประเมิ น ความเหมาะสม
สอดคล้ องในประเด็ น การกาหนดองค์ ป ระกอบของรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ในภาพรวมและ
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
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ระดับ 5
หมายถึง
มีความสอดคล้อง มากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีความสอดคล้อง มาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความสอดคล้อง ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความสอดคล้อง น้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความสอดคล้อง น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของคะแนนความเหมาะสม/สอดคล้องในประเด็นการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในภาพรวมและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แต่ละองค์ประกอบ จากนั้น
ผู้วิจัยนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์,2557, น. 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้อง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้อง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้อง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้อง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม/สอดคล้อง น้อยที่สุด
พิจารณาค่าความเหมาะสม/สอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
1.4 น าข้อ มู ล จากแบบประเมิ น ความเหมาะสม/สอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้างของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญคานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากนั้น นามาปรับปรุงแก้ ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ ยวชาญ ในเรื่องการปรับ
สานวนภาษาและตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาไปใช้
2. พั ฒ นาเครื่อ งมื อ ประกอบการใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ได้ แ ก่ รู ป แบบการ
จัดการเรียนรู้ (คู่มือ) และแผนการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการได้ดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 สร้างคู่ มื อการใช้ รูป แบบการจัด การเรีย นรู้และให้ครอบคลุม และตรงตาม
ประเด็น
2.3 นาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากนั้น
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น าไปปรับ ปรุง แก้ ไ ข และเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
แบบประเมิ นความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มื อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็น
แบบประเมินมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นนาผลข้อมูลมาวิเคราะห์และ
แปลความหมายเพื่อประเมินความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการปรับ
สานวนภาษาและตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้
2.4 นารูปแบบการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ไ ด้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ไ ปทดลองใช้ ผู้ เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จากขั้ น ตอนของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม สามารถ
สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 5
นาข้อมูลที่ได้จาการวิเคราะห์ในขัน้ ตอนที่ มาสังเคราะห์เ 1ป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สร้างโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ นาโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พฒ
ั นาขึ้นไป
ตรวจสอบคุณภาพ ให้ผู้เชีย่ วชาญจานวน 5 คน ปรับปรุงแก้ไข
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคูม่ ือการใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมและตรงประเด็น
สร้างและพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีทใี่ ส่ใจในสังคม
นาคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์เสนอต่อผู้เชีย่ วชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องเชิง
โครงสร้าง
นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพประกอบ 5 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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3. การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสั งคม มี จานวน 1 ฉบับ เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ รวม 40 คะแนน โดยเกณฑ์ การให้
คะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาเพิ่ม เติมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
3.1.2 ศึกษาโครงสร้างเนื้อหา คาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1.3 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามากาหนดประเด็นที่ต้องการวัดของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม
3.1.4 ศึกษาระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย
เพื่อใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและจานวนข้อสอบ ผู้วิจัยได้กาหนดแบบวัดผลการ
เรียนรู้ ตามแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
ตาราง 11 การกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและจานวนข้อสอบ
ระดับพฤติกรรม

สร้างสรรค์

7

ประเมินค่า

6

นาไปใช้

5

การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น
การพึ่งตนเอง
ความเท่าเทียมกัน
การยอมรับความ
แตกต่าง
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
ความเข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย
การมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
รวม

ใช้
จริง

วิเคราะห์

2
3
4

เนื้อหา

เข้าใจ

1

กระบวนการคิด

รู้จา

องค์ประกอบ

ความรู้

รวม

1

1

2

1

0

0

5

2

3
1
1

5
2
1

1
1
2

1
1
1

1
0
1

0
1
2

12
6
8

9
2
7

2

1

4

2

1

1

11

6

2

1

3

1

1

1

9

7

1
11

1
12

6
19

1
8

1
5

0
5

10
60

7
40
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3.1.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั ง คม ซึ่ ง มี จ านวน 1 ฉบั บ จ านวน 60 ข้อ เป็ น แบบทดสอบมี ลัก ษณะเป็ น แบบทดสอบปรนั ย
เลือกตอบ
3.1.6 น าแบบทดสอบวั ด ผลการเรีย นรู้ ที่ ส ร้า งขึ้ น เสนออาจารย์ ที่ ป รึก ษา
ปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุ ม นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ก่อน
นาแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน พิจารณา
จากค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ค่ าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม
(Mean) ระหว่าง 4.60 - 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 – 0.55 ซึ่งแสดงว่า
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ทดลองได้ หลังจากนั้นนาข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
3.1.7 นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปใช้ทดลอง (Try out) เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1 ซึ่งไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบเป็นรายข้อในด้านความ
ยากง่าย และค่าอานาจจาแนก คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.23 -0.80 และ
ค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.25 – 0.88 จากนั้นนาแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเลือกใช้ข้อสอบ
วัด ผลการเรีย นรู้ได้จ านวน 40 ข้อ เพื่ อนาไปใช้ กั บกลุ่ม ตั วอย่าง ก่อนเรียน-หลัง เรียน และเป็ น
ข้อสอบเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปรกติของสถานศึกษา
สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบที่ 6
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ศึกษาข้อมูลหลักสูตรรายวิชาเพิม่ เติม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
ศึกษาข้อมูลโครงสร้างเนื้อหา คาอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องเพื่อนามากาหนดจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
ในแบบทดสอบ

ศึกษาระดับของพฤติกรรมที่ต้องการวัดของแต่ละองค์ประกอบเพือ่ ใช้ในการกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และจานวนข้อสอบ

สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จานวน ฉบับ เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ์ และเสนอต่อ 1
ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5 ผู้เชี่ยวชาญจานวน
นาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ไปใช้ทดลอง (Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ซึง่ ไม่ได้จัดอยู่ในกลุม่ ตัวอย่าง

หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้และนาแบบทดสอบไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างและ
นาไปใช้กลุม่ ควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ

ภาพประกอบ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้
3.2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
3.2.1 เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นโดยการทบทวนแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น ามาก าหนดประเด็ น ในการประเมิ น
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยอาศัยเกณฑ์ให้คะแนนการประเมินผลที่กาหนดให้ประกอบด้วย การประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 1)
คาอธิบายรายวิช าเพิ่ม เติม 2) โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ส่วนนาของแผนการจั ดการ
เรีย นรู้ 4) มาตรฐาน /ตั ว ชี้ วั ด 5)จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้ 6) สาระส าคั ญ 7)สาระการเรีย นรู้ 8)
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กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป 9)สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 10) การวัด
และประเมินการจัดการเรียนรู้ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 12
แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ตาราง 12 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อที่

รายการประเมิน

1

คาอธิบายรายวิชา

2

โครงสร้างรายวิชา

3
4

ส่วนนาของแผนการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

5

จุดประสงค์การเรียนรู้

6

สาระสาคัญในแผนการ
จัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้

7

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
เขียนคาอธิบายรายวิชาได้
เขียนคาอธิบายรายวิชาได้
โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และ
กระบวนการ และ
คุณลักษณะหรือเจตคติที่
คุณลักษณะหรือเจตคติที่
ต้องการและครอบคลุม
ต้องการและไม่ครอบคลุม
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
แกนกลาง
จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน
ตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์กัน
และเวลา ในแต่ละหน่วยการ แต่ไม่สัมพันธ์กับเวลา ในแต่
เรียนรู้ เหมาะสม
ละหน่วยการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการ
องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้มีครบถ้วน
จัดการเรียนรู้ไม่ครบถ้วน
ระบุผลที่เกิดกับผู้เรียน
ระบุผลที่เกิดกับผู้เรียน
สอดคล้องกับหลักสูตรและ
สอดคล้องกับหลักสูตรแต่
เนื้อหาได้ถูกต้องและครบถ้วน เนื้อหาไม่ถูกต้องและไม่
ครบถ้วน
พฤติกรรมที่ระบุใน
ไม่มีความชัดเจนของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ มีความ พฤติกรรมที่ระบุใน
ชัดเจน สามารถวัดได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ และไม่
สามารถวัดได้
เขียนสาระสาคัญถูกต้อง
เขียนสาระสาคัญถูกต้อง แต่
ชัดเจน และครอบคลุม
ไม่ครอบคลุม
ระบุสาระการเรียนรู้ครบถ้วน ระบุสาระการเรียนรู้ไม่
และสัมพันธ์กับจุดประสงค์
ครบถ้วน
การเรียนรู้

ปรับปรุง
เขียนคาอธิบายรายวิชาไม่
ระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และ
คุณลักษณะหรือเจตคติที่
ต้องการและไม่ครอบคลุม
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดไม่ความสัมพันธ์กัน
และไม่สัมพันธ์กับเวลา ในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ถูกต้อง
ระบุผลที่เกิดกับผู้เรียนไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรและ
เนื้อหาและไม่ถูกต้อง,ไม่
ครบถ้วน
ไม่ได้ระบุพฤติกรรมใน
จุดประสงค์การเรียนรู้

เขียนสาระสาคัญไม่ถูกต้อง
และไม่ชัดเจน
ระบุสาระการเรียนรู้ไม่
ครบถ้วน และไม่สัมพันธ์กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
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ตาราง 12 (ต่อ)
ข้อที่

รายการประเมิน

8

กิจกรรมการเรียนรู้

9

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

10

การวัดผลประเมินผล

คาอธิบายระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ครบถ้วนทุก
เหมาะสม แต่ไม่ครบทุก
ขั้นตอนตามที่ระบุในแผนการ ขั้นตอนตามที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ
สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ไม่
วัตถุประสงค์และเนื้อหา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหา
วิธีการวัดผลประเมินผล
วิธีการวัดผลประเมินผลชัดเจน
ชัดเจนทุกพฤติกรรมที่
แต่ไม่ครบทุกพฤติกรรมที่
ต้องการวัด
ต้องการวัด

ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีความ
เหมาะสม และไม่ครบทุก
ขั้นตอนตามที่ระบุในแผนการ
จัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์และเนื้อหา
วิธีการวัดผลประเมินผลไม่
ชัดเจน และไม่ครบทุก
พฤติกรรมที่ต้องการวัด

สาหรับการให้ความหมายและค่าที่วัดคุณ ภาพของแบบประเมิ นแผนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ (Best,1986, 195) โดยการให้ค่าเฉลี่ยตาม
ระดับ ดังตารางที่ 13
ตาราง 13 การวัดคุณภาพของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับคะแนน
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66

ความหมาย
แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับดี
แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับพอใช้
แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพระดับปรับปรุง

3.2.2 ผู้วิจัยนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไป
ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยระหว่าง
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม (Mean) 5.00 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.00 ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินแผนสามารถนาไปใช้ทดลองในการ
เก็บข้อมูลจริงได้
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3.2.3 ผู้ วิ จั ย น าแบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ม าหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index : RAI) มีค่าเท่ากับ 0.82 ซึ่งแสดงว่าการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้วัดผลได้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
มากที่สุด สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบที่ 7
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนามากาหนดประเด็นในการประเมิน
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับ 1

นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ

นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชีย่ วชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนาไปปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชีย่ วชาญ

นาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง RAI ก่อนนาไปใช้จริง

ภาพประกอบ 7 แสดงขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
3.3 แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกระบวนการคิดของผู้เรียน
3.3.1 เป็ นแบบสั งเกตและบั นทึ กที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้น โดยการทบทวนแนวคิ ด
หลักการ ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดประเด็น
การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
3.3.2 สร้างแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกระบวนการคิดของผู้เรียนซึ่ ง
แบ่งเป็น 5 ขั้น ตามรูปแบบของ ADADS MODEL
3.3.3 นาแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกระบวนการคิดเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
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3.3.4 น าแบบสั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรมกระบวนการคิ ด ไปเสนอต่ อ
ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะและน าไปใช้ สั ง เกตพฤติ ก รรม
กระบวนการคิดของกลุ่มตัวอย่างในระหว่าง – หลังทดลอง
3.3.5 ผู้วิจัยนาแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกระบวนการคิดมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index : RAI) มีค่าเท่ากับ 0.82 ซึ่งแสดงว่า
แบบสังเกตมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้วัดผลได้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ใจในสังคม
3.4.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
3.4.2 กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวน 1 ฉบับ โดยให้เลือก 5 ระดับ คือ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจ มากที่สุด
มีความพึงพอใจ มาก
มีความพึงพอใจ ปานกลาง
มีความพึงพอใจ น้อย
มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ในการแปลความหมายของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า ความมีความพึงพอใจ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด
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3.4.3 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.4.4 น าแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ เรีย นด้ วยรูป แบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งโดยให้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม
(Mean) ระหว่าง 4.80 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระหว่าง 0.00 – 0.45 ซึ่งแสดง
ว่าแบบสอบถามความพึงพอใจสามารถนาไปใช้ทดลองได้
3.4.5 น าแบบสอบถามความพึ งพอใจไปปรับ ปรุง แก้ไขให้ เหมาะสม และ
จัดทาเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบที่ 8
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ จากหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยครอบคลุมและตรงตามเนื้อหา

นาแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ

นาแบบสอบถามความพึงพอใจไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนาไปปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ

นาแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพประกอบ 8 แสดงขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 เพื่อส่งเสริมควำม
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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จากขั้ น ตอนการพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ในขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา
(Development : D1 ) การออกแบบ และการพั ฒ นา (Design and Development : D & D)
ผู้วิจัยพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สรุปได้ดังตารางที่ 14
ตาราง 14 การสรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development : D1 ) การออกแบบ
และการพัฒนา (Design and Development : D & D)
วัตถุประสงค์
1.1 สังเคราะห์
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
สังคม
1.2 ตรวจสอบ
คุณภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
สังคม

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล

วิเคราะห์
เอกสาร

เอกสารข้อมูล
พื้นฐานที่ได้จาก
การวิเคราะห์ใน
ขั้นที่ 1

ตรวจสอบ
รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
ตามหลักการ
ทรงงานของ
พระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริม
ความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่
ใจในสังคม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
จานวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์
การวิจัย
ข้อมูล
แบบวิเคราะห์
การวิเคราะห์
เอกสาร
เนื้อหา (Content
Analysis)

แบบตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
คุณภาพรูปแบบ นามาวิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้ เนื้อหา
ตามหลักการทรง
งานของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม
(Active
citizenship)

ผลการดาเนินการ
โครงร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรง
งานของพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจ
ในสังคม(Active
citizenship)
โครงร่างรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรง
งานของพระ
เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจ
ในสังคม ผ่านการ
ตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ตาราง 14 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

แหล่งข้อมูล

2.2 พัฒนา
สร้างเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ใน
เครื่องมือที่ใช้ในการ ในการเก็บรวบรวม การเก็บรวบรวม
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูล
ข้อมูล

2.3 ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
และความตรงเชิง
โครงสร้าง
(Construct
Validity)

ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content
Validity)และความ
ตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct
Validity)

2.4 ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือ

ทดลองใช้ (Try
Out)

ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
2 คน ด้านวิชา
หน้าที่พลเมือง 2
คน และการวัดผล
และประเมินผล 1
คน
ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
6 จานวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย
แบบวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)

แบบประเมินความ
สอดคล้องเชิง
เนื้อหา (Content
Validity)และความ
ตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct
Validity)

หาค่าเฉลี่ย 3.50
ขึ้นไป และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน
1.00 ส่วน
ข้อเสนอแนะนามา
วิเคราะห์เนื้อหา

1.แบบทดสอบผล
การเรียนรู้
2.แบบวัดความพึง
พอใจ :แบบ
รายงานตนเอง

1. ค่าความยาก
ง่าย (p)และค่า
อานาจจาแนก
(r)และค่าความ
เชื่อมั่น
2. ค่าเฉลี่ย ( )
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)
ค่าร้อยละ

ผลการดาเนินการ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
1.แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้
2. แผนการจัดการ
เรียนรู้
3. แบบวัดความพึง
พอใจ: แบบ
รายงานตนเอง
เค รื่ อ งมื อ ที่ ผ่ าน
การตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

เค รื่ อ งมื อ ที่ ผ่ าน
การหาคุณภาพ
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ขั้ น ตอนที่ 3 น ารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ (Research : R2
Implementation - I)
ในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2 ) การนาไปใช้ (Implementation : I)เป็นการนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการวิจัย
วัตถุประสงค์
เพื่ อทดลองใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1. การเตรียมก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยได้
เตรียมการทดลองโดยใช้ กลุ่ ม ตัวอย่าง คือ ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒประสานมิ ต ร (ฝ่ า ยประถม) ภาคเรีย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561
จานวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์กล่าวคือ
เป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเสริมในช่วงเช้า คือ เวลา 7.00 – 8.00 น.
2. ด าเนิ น การทดลองใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อส่ งเสริม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม มี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
2.1 ขอเอกสารจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ โรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม
2.2 ชี้แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ให้กับ
ผู้เรียนและทาความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ วิธีเรียน การวัดและประเมินผล และกิจกรรมที่
ผู้เรียนต้องปฏิบัติ
2.3 แนะนาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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2.4 ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ประเมินทักษะความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่ อ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ หลั ง การใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.5 ทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียน เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.6 ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด
3.วั ด ผลการเรี ย นรู้ ห ลั ง เรี ย น สั ง เกตความเป็ น พ ลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใ จในสั ง คม
แบบสอบถามความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลอง ดังนี้
วัตถุประสงค์การทดลอง : เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.1 ใช้ แ บบแผนการทดลอง ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบแผนการทดลองแบบ QuasiEquivalent Control Group Design มี 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ กลุ่ ม ทดลอง (Experimental Group)
และกลุ่มควบคุม (Control Group) ดังนี้
กลุ่มทดลอง E O1 X O2
กลุ่มควบคุม C O1  O2
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคมก่อนเรียนและหลังเรียนใช้การทดสอบค่าที ( t - test)
1.2 ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test Independent)
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ตาราง 15 การสรุปวิธีการดาเนินการวิจัยขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
(Research : R2 Implementation - I)
วัตถุประสงค์

วิวีกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

เพื่อพัฒนำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักกำรทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
เพื่อส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

1. ขอหนังสือจำกบัณฑิต
วิทยำลัย
2. ผู้วิจัยจัดกำรเรียนรู้ตำม
แผนที่กำหนดไว้
3. นำแบบทดสอบวัดผล
กำรเรียนรู้ก่อนเรียน
4. ดำเนินกำรทดลองใช้
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยกำรจัดกำรเรียนรู้หลัง
จำกนั้นใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมกระบวนกำรคิด
5. นำแบบทดสอบวัดผล
กำรเรียนรู้หลังเรียน
6. นำแบบทดสอบวัดผล
กำรเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่ม
ควบคุมเพื่อเปรียบเทียบ
7. นำแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
พัฒนำขึ้น

ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่
6 ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ
2560 จำนวน 30
คน

เครื่องมือ/กำร
วิเครำะห์ข้อมูล
รูปแบบกำรเรียนกำร
สอนค่ำเฉลี่ย
(Mean)และค่ำ
เบี่ยงเบนมำตรฐำน
(S.D.)กำรทดสอบค่ำที
( t - test)
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
(Content Analysis)

ผลที่ได้
1.ข้อมูลผลกำรใช้
รูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรูต้ ำมหลักกำร
ทรงงำนของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9
เพื่อส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
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ขั้ น ตอนที่ 4 การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ (Development : D2
Evaluation - E)
ในขั้นตอนที่ 4 การพัฒ นา (Development: D2 ) การประเมิ นผล(Evaluation : E) เป็ น
การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในเชิง
ประจักษ์วา่ มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนนี้เป็นการนาข้อมูลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม โดยดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้ อมู ล ของรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมในเชิง
ประจักษ์ที่ประกอบด้วย
1.1 ประเมินความรู้ก่อนเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.2 ประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบของ ADADS
MODEL ในทุกระยะทั้ง 5 ขั้นตอนและกิจกรรมหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
1.3 ประเมินความรู้หลังเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.4 เปรียบเทียบความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมกับกลุ่ ม
ควบคุม
1.5 ประเมิ นความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้ใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีที่ใส่ใจในสังคม
1.6 ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีที่ใส่ใจในสังคม ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนาไปขยายผลต่อไป
1.7 น า รู ป แ บ บ ก า รจั ด ก า รเรี ย น รู้ ต า ม ห ลั ก ก า รท รง ง า น ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ไปขยาย
ผลโดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
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ตาราง 16 การสรุปวิธีดาเนินการวิจัยขั้นที่ 4 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Development
: Evaluation - E)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เพื่อประเมินและ
ประเมิน ปรับปรุง
ปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
สังคม
เพื่อขยายผลการใช้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
สังคม(Active
citizenship)

เครื่องมือ/วิเคราะห์
ข้อมูล
รูปแบบการจัดการ
ประมวลข้อมูลเพื่อ
เรียนรู้ตามหลักการ
นามาปรับปรุง
ทรงงานของ
รายละเอียดของ
พระบาทสมเด็จพระ รูปแบบการจัดการ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เรียนรู้/การวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริมความเป็น เนื้อหา(Content
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
Analysis)
สังคมสาหรับผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยนารูปแบบ
ดังกล่าวไปใช้กับ
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย

ผลที่ได้
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีทใี่ ส่ใจใน
สังคมที่เหมาะสมต่อ
การนาไปใช้
สร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคมให้กับ
ผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียน
สังกัด
กรุงเทพมหานครจาก
รูปแบบการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
สรุปข้อมูลด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองดีที่ใสใจในสังคม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง และเปรียบเทียบคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคมระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มควบคุม ด้วยโปรแกรม SPSS
3. วิเคราะห์การสอบถามความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาวิเคราะห์ และประมวลข้อสรุปจากการสังเกตด้วยวิธีการ
บรรยายเชิงพรรณนา
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม จากแบบรายงานตนเอง โดยใช้ค่าร้อยละ และวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับการออกแบบเชิงระบบ ADDLE MODEL
ของครูส (Kruse,2014) ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ซึ่งเก็บข้อมูล
ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ การผสมผสานข้ อ มู ล ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบ Embedded
(The Embedded Design) ใช้วิธีการเชิง ปริม าณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิ งคุณ ภาพเป็น วิธี รอง
(Creswell and Clark, 2007, p. 67) ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมายดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สัง คม ระยะก่อนเรียนและหลั งเรียนเมื่ อใช้ รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ใน
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ปรกติของสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม
3. เพื่ อ ขยายผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยนา
รูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในการวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group
Design มี 2 กลุ่ ม ตั วอย่ างคื อ กลุ่ ม ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่ ม ควบคุ ม (Control
Group) ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การ 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R) เป็ น
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การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D) เป็น
การออกแบบและการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Design and Development : D and D)
ขั้ น ต อ น ที่ 3 ก ารวิ จั ย (Research : R) เป็ น ก ารท ด ล อ งใช้ รู ป แ บ บ ก ารจั ด ก ารเรี ย น รู้
(Implementation : I) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) เป็นการประเมินผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ (Evaluation : E) ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของรูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ตอนที่ 3 การขยายผลการใช้ รูป แบบการจั ดการเรีย นรู้ต ามหลั กการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
สาหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมู ลพื้นฐานสาหรับ ประสิทธิภ าพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม ผู้วิจัยได้เสนอผลการศึกษาดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการเพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบและแก้ปัญหา
อย่างเป็นเหตุเป็นผลรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างระเบียบวินัย การมีจิตสานึก
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ และความ
ภาคภูมิ ใจในการเป็นคนไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพั ฒ นาและยกระดับคุณ ภาพของสังคมไทยใน
อนาคต แนวคิ ด ดั ง กล่ า วคื อ การพั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก ในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข นอกจากนี้ ในการจั ด การศึ กษาของโลกมี
แนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเนื้อหาและการเรียนรู้ เช่น การส่งเสริมการพัฒนาด้าน
ทักษะ การรู้เท่าทันทักษะชีวิต ( Life Skills) การบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ รวมทั้งมีการ
เน้นวิชาการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมื อง (Citizenship Education) นโยบายด้านการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ที่
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ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยรัก
ชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทยและกาหนด
ค่านิยมหลัก 12 ประการเพื่อสร้างคนไทยที่เข้มแข็งนาไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
ดังนี้ 1.) มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 2.) ซื่อสัตย์
เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3.) กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์
4.) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 5.)รักษาวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยอัน
งดงาม 6.) มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7.) เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8.) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9.) มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทารู้ปฏิ บัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว 10.) รู้จั ก ด ารงตนอยู่ โดยใช้ ห ลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือ
ก็แจกจ่ายจาหน่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11.) มีความเข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ของศาสนา 12.) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระหน้าที่พลเมืองพบว่า หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระหน้าที่พลเมือง ผลการวิเคราะห์หลักสูตร พบว่าหลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้ าที่ ของตนเองและเข้าใจสัง คมในชุ ม ชนที่ ใกล้ ตัวผู้เรียน ยัง ไม่ มี การระบุค าอธิ บ าย
รายวิชาที่เน้นความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมที่ชัดเจน ต้องอาศัยประสบการณ์การสอนของ
ผู้สอนโดยผู้สอนต้องสอนให้ครอบคลุม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้เพิ่มความสาคัญใน
การใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางในการคิด
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการแก้ ไขปัญหาของสังคมที่ผู้เรียนต้องพบเห็น
ในปัจจุบันและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในอนาคต โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของการ
พลเมืองดีของชาติที่กล่าวว่า การเป็นพลเมืองดีนั้นต้องมี 1.)ความเป็นไทย 2.) รักชาติ ยึดมั่นใน
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.) ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.) ความปรองดอง สมานฉันท์ และมี 5.) ความมีวินัยในตนเอง
และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม ยังสอดคล้องกับคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 9
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ประการ และค่ า นิ ย มหลั ก 12 ประการเพื่ อ สร้า งผู้ เรี ย นให้ เป็ น คนไทยที่ เข้ ม แข็ ง น าไปสู่ ก าร
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งต่อไป
1.3 ผลการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
พบว่ามี แนวคิ ดที่ น่ าสนใจและสามารถน าแนวคิ ด ดัง กล่ าวไปปรับใช้ ในการจั ดการเรีย นรู้ต าม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีการผสมผสานทั้งหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้และเกิดการเรียนรู้ที่ดีจนเกิดทักษะและฝึกการลงมือปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดที่สาคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหมายคือ 1) รูปแบบการเรียน
การสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) ของจอยส์และวีล (Joyce & Weil, 1996, pp.
161-178) พั ฒ นารู ป แบบนี้ ขึ้ น โดยใช้ แ นวคิ ด ของบรุ น เนอร์ กู๊ ด นาว และออสติ น (Bruner,
Goodnow, และ Austin) การเรียนรู้ม โนทัศ น์ของสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถทาได้โดยการค้นหา
คุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของสิ่งนั้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจาแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้นออกจาก
กั น ได้ 2) รูป แบบการเรีย นการสอนโดยการซั ก ค้ า น (Jurisprudential Model) จอยส์ และ วี ล
(Joyce & weil,1996, pp. 106-128) พั ฒ นารู ป แบบนี้ ขึ้ น จากแนวคิ ด ของโอลิ เวอร์แ ละเชเวอร์
(Oliver and Shaver) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจ
เลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดงจุดยืนของตนได้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการซักค้านอัน
เป็นกระบวนการที่ใช้กันในศาล มาทดสอบผู้เรียนว่าจุดยืนที่ตนแสดงนั้นเป็นจุดยืนที่แท้จริงของตน
หรือไม่ โดยการใช้คาถามซักค้านที่ช่วยให้ผู้เรียนย้อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเป็นจุดยืน
ของตน 3) รู ป แบบการเรี ย นการสอนกระบวนการสื บ สอบและแสวงหาความรู้ เป็ น กลุ่ ม
(Group Investigation Instructional Model) จอยส์ และ วีล (Joyce and Weil,1996, pp. 80-88
อ้างถึง’ในทิศนา แขมมณี ) เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิดหลักของเธเลน (Thelen) พัฒนาโดย
เธเลนมีแนวคิดว่าความรู้เป็นเป้าหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรู้เป็นสิ่งที่ได้จาก
การนาประสบการณ์ หรือความรู้เดิมมาใช้ในประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ค้นพบ
ผ่านกระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ ความต้องการที่จะสืบค้นหรือเสาะ
แสวงหาความรู้ก็คือตัวปัญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลักษณะที่มีความหมายต่อผู้เรียนและท้าทาย
เพียงพอที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาคาตอบ นอกจากนั้นปัญหาที่ชวนให้เกิด
ความงุนงงสงสัย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด จะยิ่งทาให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะ
เสาะแสวงหาความรู้หรือคาตอบมากยิ่งขึ้น
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1.4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญ หา ความต้องการจาเป็นในการพัฒ นารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสั งคม ผู้วิจัยศึกษาผลข้อมู ลจากการสัม ภาษณ์ ผู้เรียนที่มี ต่อการ
จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง พบ
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังตารางที่ 17
ตาราง 17 ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียน เรื่อง สภาพการจัดการเรียนรู้ในสาระหน้าที่พลเมือง
ประเด็นการสัมภาษณ์
สภาพปัญหาหรือุปสรรคต่าง ๆ ใน
การเรียน

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้

ผลการสัมภาษณ์
“วิชาหน้าที่พลเมือง” จึงเป็นวิชาที่น่าเบื่อ และไม่ได้ผลแต่
ประการใดในการสร้างพลเมืองระบบการศึกษาของประเทศไทยตัง้ แต่
โรงเรียนจนมหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถสร้าง “พลเมือง” ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้ “วิชาหน้าที่พลเมือง” เป็นเรื่องที่ไม่ให้ความสาคัญกับรอบๆ
ตัว หรือให้ความสาคัญกับเรื่องของชุมชนของตนเอง
โรงเรียนสอนแต่การแข่งขันกันเพือ่ เข้ามหาวิทยาลัย จนต้องไป “เรียน
พิเศษ” กันแต่การสอนให้แข่งขันกันแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สอนเรื่อง
ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะนามาซึง่ ความเห็นแก่ตัว
เมื่อจบจากโรงเรียนมาเข้ามหาวิทยาลัยก็จะพบกับระบบการศึกษาแบบ
แยกส่วน เรียนทีละวิชา เรียนครบก็จบได้ ไม่ได้เชื่อมโยงกับความเป็นไป
นอกห้องเรียน แล้วก็มกั จะสอนแต่ “ความรู”้ ในตารา ไม่ค่อยได้สอน
“ความจริง” และความเป็นไปของสังคม
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ตาราง 17 (ต่อ)
ประเด็นการสัมภาษณ์
ความต้องการในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้มคี ุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผลการสัมภาษณ์
การจัดการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมืองต้องการมีการวางแผน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน เรียงลาดับ
แต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน ยึดตามสภาพจริง การเรียนรู้ปัญหาของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การคิด จะสาคัญมากกว่าการ
ได้รับเนื้อหา ถ้าฝึกให้ผู้เรียนรู้จักหาทางออกจะช่วยเด็กได้ แต่
การเพิ่มเนื้อหาให้เด็กเรียนเยอะๆ ไม่มีประโยชน์ ไม่ควรเน้น
ท่องจา ควรเน้นเรื่องกระบวนการค้นคว้ากระบวนการคิด และ
แก้ไขมากกว่า
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอนบนพื้นฐานการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ โดยให้ผู้เรียน1)ได้แสดงความคิดในเหตุการณ์
เกิดขึ้น 2).เอาปัญหามาให้ผู้เรียนได้ถกเถียง โดยใช้
ประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นโจทย์ 3).ต้องเน้นให้ผู้เรียนทา
โครงงานเพื่อหาทางเลือกใหม่ โดยสมมติตัวเองอยู่ในเหตุการณ์
นั้น 4.) ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาทางเลือก ฝึกคิดอะไรใหม่
แก้ปัญหาเป็น 5) ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการประยุกต์ เพราะจะไม่ทา
ให้ผู้เรียนยึดติดกับเนื้อหาในตารามากเกินไป
ควรเพิม่ เติมเอกสารประกอบการเรียนรู้ สื่อการสอนที่กระตุ้น
ความสนใจ สื่อมีความหลากหลาย การนาเสนอลาดับขั้นตอน
และเนื้อหาอย่างมีระบบมีความเหมาะสม

จากตาราง 17 ผลการสัมภาษณ์ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการ
เรียนรู้สั ง คมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระหน้าที่พ ลเมื อง พบว่า ด้ านสภาพปัญ หาและ
อุป สรรคต่ างๆ ของผู้ เรีย นในการเรีย นรู้ พบว่า ผู้ เรีย นขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ เนื้อ หา
เนื้อหายากจนรู้สึกเบื่อ เรียนแล้วไม่ ได้ผลต่ออะไรกับตนเอง ด้านลักษณะของการจัดการเรียนรู้
พบว่ามีการสอนที่เน้นเนื้อหาเพื่อนาไปใช้ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และ
เมื่อเรียนก็เรียนเป็นวิชา ๆ สอบจบได้แ ต่ละวิชาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในแต่ละวิชา ด้านความ
ต้องการในการพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ พบว่า ควรจั ดวางแผนการเรียนรู้ให้เป็ นระบบ เน้นให้
ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เรียนรู้เป็นทีมให้ผู้เรียนฝึกหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้านแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณ ภาพ พบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานการคิด
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แก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเห็นปัญหา ศึกษาปัญหา เข้าใจปัญหา หาแนวทางการแก้ไข ไม่ยึดตารา
เนื้อหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรเพิ่มเติมเอกสารประกอบการเรียนรู้ สื่อการสอนที่กระตุ้นความ
สนใจ สื่อควรมีหลากหลาย การนาเสนอลาดับขั้นตอนและเนื้อหาอย่างมีระบบมีความเหมาะสม
1.5 ผลการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบการ
เรียนการสอนตามรูปแบบแอดดี (ADDIE MODEL) ประกอบด้วยกิจกรรมในการด าเนิน งาน 5
กิจกรรม ได้แก่ 1) การวิจัย (Research: R) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
2) การพั ฒ นา (Development: D) เป็ น การออกแบบและการพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้
(Design and Development : D and D) 3) การวิจัย (Research : R) เป็นการทดลองใช้รูปแบบ
การจั ด การเรี ย น รู้ ( Implementation : I) แล ะ 4) การพั ฒ น า (Development: D) เป็ น การ
ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้( Evaluation : E) นอกจากนั้นวิเคราะห์แนวคิดหลักการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยนาแนวคิดมาใช้ในการดาเนินการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การนารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ และขั้นตอนที่ 4 การ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยต้องอาศัยแนวคิด การออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ
ตามแนวคิ ด ใน ADDIE MODEL ของ Kevin Kruse (2014) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบที่ มี
ความสัมพันธ์กันตลอดทั้งระบบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระความรู้
สิ่งที่ส่ งเสริม การเรียนรู้ หลักการตอบสนอง หลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้คือ ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งกระบวนการวิจั ยแบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methods Research) (Creswell & Clark,2007, p. 67) ที่ มี การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ป ริ ม าณ แล ะ
เชิงคุณภาพ การผสมผสานข้อมูลใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Embedded (The Embedded Design)
ใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นวิธีหลักและวิธีการเชิงคุณภาพเป็นวิธีรอง เพื่อตอบคาถามในการวิจัยได้
อย่างสมบูรณ์และทาให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลการศึ ก ษาและการวิเคราะห์ ข้อ มู ลพื้ น ฐานในขั้ น ตอนที่ 1 ทาให้ ท ราบ
ข้อมู ลเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒ นารูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. ผลของการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ฉบับร่าง) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (ADADS MODEL) โดยมีองค์ประกอบเชิงหลักการ
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และวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้
ดังนี้
2.1 องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ หลักการ เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เน้น
การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยฝึกการให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยน
ความรู้ การระดมสมองคิดในกลุ่ม ร่วมกับวิธีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระหน้าที่พลเมือง เพื่อให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยใช้หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.2 องค์ ป ระกอบเชิ ง กระบวนการการจั ด การเรี ย นรู้ ADADS MODEL มี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หา (ATTENTIVENESS) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรีย นให้
ความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน
วิเคราะห์ ปั ญ หาอย่างมี ค วามสมเหตุสมผล ร่วมกัน หาความส าคัญ ของปั ญ หาโดยการระดม
ความคิด โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (David.1996) เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นหรือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยการนาความรู้เดิมมาเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้
เรื่องใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น
ความรู้หรือการเรียนรู้เรื่องใหม่จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสบการณ์เดิมและทฤษฎีการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Slavin. 1990) วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เน้นให้ครูใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) หมายถึงการศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียดโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
คอนสตรัคติวิสต์ (David.1996) และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin,1990) วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ครูใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เนื่องจากมี รูปแบบการสอนให้เลือกอย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรีย นรู้ รูป แบบการเรีย นการสอนโดยการซั ก ค้ า น (Joyce & weil, 1996, pp. 106-128) ช่ ว ยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งยากแก่
การตัดสินใจ อย่างชาญฉลาดรวมทั้งวิธีการทาความกระจ่างในความคิดของตนเอง
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3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) หมายถึ ง การระดม
ความคิด เมื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิด หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว และ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (David.1996) และทฤษฎี (Slavin. 1990) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
โดยการซักค้าน (Joyce & weil, 1996, pp. 106-128) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการ
ตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับประเด็ นปัญ หาขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่ง ยากแก่การตั ดสินใจ อย่างชาญฉลาด
รวมทั้งวิธีการทาความกระจ่างในความคิดของตนเอง
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) หมายถึ ง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ มีการกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียด ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้หา
ข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin. 1990) โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Joyce & Weil, 1996) ช่วยให้
ผู้ เรีย นพั ฒ นาทั ก ษะในการสื บ สอบเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง ความรู้ค วามเข้า ใจ โดยอาศั ย กลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมื อ ทางสั งคมช่ วยกระตุ้ นความสนใจหรือความอยากรู้และช่ วยด าเนิน งานการแสวงหา
ความรูห้ รือคาตอบที่ต้องการ
5.การสรุปผลของการแก้ปัญ หา (SUMMARY) หมายถึง การสรุปความคิด
รวบยอดตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ
และแต่ละคนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่นๆ สะท้อนผลของการแก้ปัญหาจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ในรายวิช าเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ค อนสตรัค ติ วิ ส ต์ (David.1996)
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Slavin. 1990) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการ
สืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Joyce & Weil, 1996) ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการสืบ
สอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความ
สนใจหรือความอยากรู้และช่วยดาเนินงานการแสวงหาความรู้หรือคาตอบที่ต้องการ
2.3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ก่อนที่จะเริ่มเรียน
เนื้อใหม่ต่อไป ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม เข้าใจหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การสร้างแรงจูงใจ
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โดยผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
อย่างเป็นระบบ
3. ผลการดาเนินการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เป็นขั้นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนรู้ในทุกขั้นตอน โดยน าไปทดลองใช้ กับผู้เรียนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จานวน 30 คน ในขั้นนี้เป็นการนารูปการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (ADADS
MODEL) ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หา (ATTENTIVENESS) เป็ น ขั้ น ที่ อ ธิ บ าย
เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นหรือเกิดขึ้นในชีวิตหรือครอบครัว หรือสังคมของตนเอง โดย
ผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียน แจ้งจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการให้ข้อมูลการ
บรรยาย การอภิปราย การใช้คาถามส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด รู้จักตั้งคาถาม สังเกต
ในขั้นนี้ผู้ส อนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาใหม่ มีความพร้อม มี ความกระตือรือร้นเป็นขั้นที่
ผู้เรียนให้ความสาคัญของการเรียนรู้ในเรื่องนั้นที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์ปัญหาให้
2.การก าหนดปัญ หาอย่ างถ่อ งแท้ (DEFINE) เป็ น ขั้น ที่ผู้ เรี ยนมี การศึ กษา
ข้อมูลอย่างละเอียด ด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการ
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด มีการถ่ายทอดความรู้
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
3.การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) เป็นขั้นตอนที่มีการระดม
ความคิด เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจทางความคิด หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว และ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) เป็ น ขั้ น ตอนที่
ผู้ เรียนมี การแลกเปลี่ ยนข้อมู ล และความคิดที่ ได้ มี การกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธี การ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งละเอี ย ด ประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม มี ค วามชั ด เจน มี ค วาม
สมเหตุสมผลเพื่อให้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน
5.การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีการสรุป
ความคิดรวบยอดตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับ
กลุ่มอื่น ๆ และแต่ละคนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่นๆ สะท้อนผลของการแก้ปัญหา
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การสั งเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒ นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รายละเอียดแสดงดังตาราง 18
ตาราง 18 สังเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การตรวจสอบร่ า งรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม และ
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การออกแบบองค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ (ADADS MODEL)
ประกอบด้วยหลั กการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ปัจจั ยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ปัจจัยที่สนับสนุน โดยดาเนินการตรวจสอบร่างรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนตรวจสอบ
ความเหมาะสม สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว รัชกาลที่ 9 เพื่ อส่งเสริ ม ความเป็น พลเมื องดีที่ ใส่ใจในสังคม ซึ่ ง
สรุปผลได้ดังนี้
1.1 การศึก ษาความพึงพอใจของผู้เชี่ ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคมโดยผู้เชี่ยวชาญ (N=5)
ผู้วิจัยทาการศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่
ใส่ใจในสังคม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 15
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 19 (n=5)
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม

Mean S.D.

ระดับ

ข้ อ เหมาะสมและมี หน่ ว ยการเรี ย นรู้ มี ค วามสมบู ร ณ์ 1

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้
ข้ อ 3 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ ครบถ้ ว น
สัมพันธ์กัน
ข้อ 4 การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง

5.00 0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะ 6

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 8 กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา

5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 9 กิ จ กรรมการเรีย นรู้ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ และเนื้อ หา
สาระ
ข้อ 10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้น
ของนักเรียน

5.00 0.00

มากที่สุด

5.00 0.00

มากที่สุด

ความ
เหมาะสม

รายละเอี ย ดที่ ส อดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น กั บ องค์ ประกอบทั้ ง 5
องค์ประกอบ
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คำรำง 19 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ เพื่อ 9
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม

Mean S.D.

ระดับ
ความ
เหมาะสม

ข้อ 11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติ 5.00 0.00
ได้จริง
ข้อ 12 กิจ กรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิด 5.00 0.00
ของนักเรียน
ข้อ 13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
4.00 0.00

มากที่สุด

ข้ อ 14 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งหลั ก การทรงงานของ 5.00 0.00
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ข้อ 15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 5.00 0.00

มากที่สุด

ข้อ 16 มี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก าร 5.00 0.00
เรียนรู้
รวม
4.94 0.00

มากที่สุด

มากที่สุด
มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 19 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคมเท่ากับ 4.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อข้อ 1 หน่วยการเรียนรู้มี
ความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกั บองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ
(Mean =5.00, S.D=0.00) ข้ อ 2 แผนการจั ด การเรีย นรู้ส อดคล้ อ งสั มพั นธ์ กั บ หน่ วยการเรียนรู้ ที่
กาหนดไว้ (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญ ครบถ้วน
สัม พันธ์กัน (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 4 การเขียนสาระสาคัญ ในแผนถูกต้อง (Mean =5.00
,S.D=0.00) ข้ อ 5 จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้มี ค วามชั ด เจนครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00
,S.D=0.00) ข้อ 6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะ (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ
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7 จุ ดประสงค์ก ารเรียนรู้เรียงล าดั บ พฤติ ก รรมจากง่ายไปยาก (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 8
กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 9 กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 10 กิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 11 กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 12 กิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กระบวนการคิดของนักเรียน (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 14
กิจ กรรมการเรีย นรู้ส อดคล้ อ งหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 9
(Mean =5.00, S.D=0.00) ข้ อ 15 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ และแหล่ ง เรีย นรู้เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระ
(Mean=5.00 S.D=0.00) และข้ อ 16 มี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก าร
เรียนรู้มากที่สุด ส่วนข้อ 13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด (Mean =4.00 ,S.D=0.00) ตามลาดั
1.2 การศึกษาความพึงพอใจของผู้สอนวิชาสังคมศึกษาต่อแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม
ผู้ วิจั ย ทาการศึกษาความพึ งพอใจของผู้สอนวิช าสัง คมศึกษาต่อแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 20
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของความพึงพอใจของ
ผู้สอนวิชาสังคมศึกษาต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม (n=5)
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ไทยที่ใส่ใจในสังคม
ข้อ 1 หน่วยการเรียนรู้มคี วามสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่
สอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบทั้ง7 องค์ประกอบ
ข้อ 2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ข้อ 3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนสัมพันธ์กัน
ข้อ 4 การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง
ข้อ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ

Mean

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

5.00

0.00

มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตาราง 20 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ไทยที่ใส่ใจในสังคม
ข้อ 6 จุดประสงค์การเรียนรู้พฒ
ั นานักเรียนด้านความรู้ทกั ษะ
ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก
ข้อ 8 กาหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา
ข้อ 9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ
ข้อ 10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของ
นักเรียน
ข้อ 11 กิจกรรมการเรียนรู้มคี วามหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง
ข้อ 12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียน
ข้อ 13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง
ข้อ 14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
ข้อ 15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ข้อ 16 มีการวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
รวม

Mean

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุ
มากที่สุด

4.60
5.00

0.55
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.98

0.00
0.00
0.03

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 20 พบว่ า ผู้ ส อนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษามี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ อ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ2.2 ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคมเท่ากับ 4.98 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03
อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี ความพึงพอใจต่อข้อ 1
หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบ (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 2 แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับหน่วย
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ (Mean= 5.00, S.D=0.00) ข้อ 3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วนสัมพันธ์กัน (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 4 การเขียนสาระสาคัญในแผนถูกต้อง (Mean
=5.00, S.D=0.00) ข้ อ 5 จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้มี ค วามชั ด เจนครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระ (Mean
=5.00 ,S.D=0.00) ข้ อ 6 จุ ดประสงค์ การเรี ยนรู้ พั ฒ นานั กเรี ยนด้ านความรู้ ทั กษะ (Mean =5.00
,S.D=0.00) ข้ อ 7 จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้เรี ย งล าดั บ พฤติ ก รรมจากง่ า ยไปยาก (Mean =5.00
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,S.D=0.00) ข้อ 8 ก าหนดเนื้ อหาสาระเหมาะสมกั บ คาบเวลา (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้ อ 9
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 10
กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน (Mean =5.00, S.D=0.00)
ข้ อ 11 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค วามหลากหลายและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง (Mean =5.00
,S.D=0.00) ข้อ 12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน (Mean
=5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 14 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้ อ 15 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้
เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00, S.D=0.00) และข้ อ 16 มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด ส่วนข้อ 13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.60 ,S.D=0.55) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ผลการศึกษาประสิทธิผลของการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใจในสั ง คม
(ADADS MODEL) ไปใช้ ท ดลองกับ ผู้เรียน ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 จานวน 30 คน ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 ผลการศึกษาสามารถนาเสนอ
ได้ดังนี้
2.1 ผลการประเมินคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม ปรากฏผลดังนี้
ผู้ วิจั ย ได้ ท าการประเมิ น คะแนนวั ด ผลการเรีย นรู้ด้ า นความรู้ เรื่อ งความเป็ น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวน 30 คน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบปรนัย จานวน
40 ข้อ
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ตาราง 21 ผลการประเมินคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
องค์ประกอบ

คะแนนทดสอบ

n

คะแนน
เต็ม
2

Mean

S.D.

1.23

0.50

1.67

0.47

1

ก่อนเรียน

การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

หลังเรียน

2

ก่อนเรียน

30

8

5.00

0.00

การพึ่งตนเอง

หลังเรียน

30

8

7.17

1.02

3

ก่อนเรียน

30

2

1.40

0.56

ความเท่าเทียมกัน

หลังเรียน

30

2

1.80

0.40

4

ก่อนเรียน

30

8

4.73

1.70

การยอมรับความ
แตกต่าง

หลังเรียน

30

8

6.27

1.55

5

ก่อนเรียน

30

6

3.07

0.94

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หลังเรียน

30

6

4.43

1.22

6

ก่อนเรียน

30

10

5.23

1.71

ความเข้าใจ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

หลังเรียน

7.60

1.72

7

ก่อนเรียน

30

4

2.27

0.94

การมีคุณธรรม
จริยธรรม

หลังเรียน

30

4

3.50

0.73

ก่อนเรียน

30

44

23.24

23.32

หลังเรียน

30

44

32.44

12.92

ภาพรวม

30
30

30

2

10

t

p

4.17

.00

11.63

00.

3.89

00.

5.59

00.

6.29

00.

7.48

00.

7.22

00.

14.93

44.

จากตารางที่ 21 สรุปได้ว่า คะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (Mean =32.40 , S.D= 17.97) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
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เรียน (Mean = 23.20 , S.D= 26.37) ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 2.1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม หลังจากใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในระยะก่อนเรียนและหลังเรียน
และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรีย นทุก
องค์ประกอบ
2.2 ผลการประเมินความรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ปรากฏผลดังนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการประเมิ น เปรี ย บเที ย บความรู้ เรื่ อ ง พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม
จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กับกลุ่มทดลอง จานวนกลุ่มละ 30 คน ดังตารางที่ 22
ตาราง 22 ผลคะแนนการประเมินเปรียบเทียบความรู้เรื่อง ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
องค์ประกอบ

คะแนนทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

Mean

S.D.

1

กลุ่มควบคุม

30

2

1.23

0.43

การเคารพสิทธิของตนเอง
และผู้อื่น

กลุ่มตัวอย่าง

30

2

1.67

0.47

2

กลุ่มควบคุม

30

8

4.83

1.55

การพึ่งตนเอง

กลุ่มตัวอย่าง

30

8

7.03

1.15

3

กลุ่มควบคุม

30

2

1.10

0.54

ความเท่าเทียมกัน

กลุ่มตัวอย่าง

30

2

1.80

0.47

4

กลุ่มควบคุม

30

8

4.17

1.20

การยอมรับความแตกต่าง

กลุ่มตัวอย่าง

30

8

6.27

1.55

5

กลุ่มควบคุม

30

6

2.77

0.97

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มตัวอย่าง

30

6

4.43

1.22

6

กลุ่มควบคุม

30

10

4.67

1.72

ความเข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย

กลุ่มตัวอย่าง

30

10

7.63

1.62

7

กลุ่มควบคุม

30

4

2.07

0.78

การมีคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มตัวอย่าง

30

4

3.50

0.78

กลุ่มควบคุม

30

44

21.93

3.93

กลุ่มตัวอย่าง

30

44

32.44

4.24

ภาพรวม

t

p

3.68

00.

6.21

00.

5.61

00.

5.85

00.

5.84

00.

6.84

00.

7.31

00.

14.02

44.

191
จากตารางที่ 22 สรุปได้ว่า การประเมินเปรียบเทียบคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้ พลเมื องดีที่ใส่ใจในสั งคม จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ควบคุม กับกลุ่ม ทดลอง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมของผู้เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามปรกติของ สถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย (Mean =32.40 , S.D= 4.24) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม
(Mean = 21.93 , S.D= 3.93) ซึ่ งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อ เปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้
เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 กับ กลุ่ม ควบคุม ที่เรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูป้ รกติ
2.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ า ยประถม) ต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ผู้วิจั ยทาการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใ จในสั ง คม
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 23
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของความพึงพอใจของ
นักเรียน (n=30)
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ด้านบรรยากาศ
ข้อ 1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
ข้อ 2 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม
ข้อ 3 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ข้อ 4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
ข้อ 5 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
ด้านกิจกรรมการเรียน
ข้อ 1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

Mean
4.97
5.00
4.93
4.93
5.00
5.00
4.96
4.93

S.D. ระดับ
ความเหมาะสม
0.10 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.14 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
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ตำรำง 23 (ต่อ)
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ข้อ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
ข้อ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
ข้อ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
ข้อ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ข้อ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
ข้อ 7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้รว่ มกัน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อ 1 การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ข้อ 2 การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้ชว่ ยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้
ข้อ 4 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนนาวิธกี ารเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ
ข้อ 5 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สงู ขึ้น
ข้อ 6 การจัดการเรียนรู้ชว่ ยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
ข้อ 7 การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น
ข้อ 8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
รวม

Mean
5.00
5.00
5.00
5.00
4.90
4.90
4.96
4.97
4.93
4.93
4.93
4.93
5.00
5.00
5.00
4.97

S.D. ระดับ
ความเหมาะสม
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.31 มากที่สุด
0.31 มากที่สุด
0.14 มากที่สุด
0.18 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.25 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.12 มากที่สุด

จากตาราง พบว่านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิ ต ร (ฝ่ า ยประถม) มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยรวมเท่ากับ
4.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้าน
บรรยากาศมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.97 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเท่ากันกับด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ และสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.935.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อข้อ 1 บรรยากาศของการ
เรี ย นเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรม (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้ อ 4
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บรรยากาศของการเรี ย นเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นท ากิ จ กรรมได้ อ ย่ า งอิ ส ระ (Mean =5.00,
S.D=0.00) ข้อ 5 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย (Mean =5.00,
S.D=0.00) ส่วนข้อ 2 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่ม
(Mean =4.93, S.D=0.25) และข้อ 3 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ในการเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.93, S.D=0.25) ตามลาดับ
ด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.90-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ซึ่งเท่ากันกับข้อ 3
กิจ กรรมการเรีย นรู้ส่ งเสริม การคิ ด และตั ด สิ น ใจ (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ข้อ 4 กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ทาให้นักเรียนกล้าคิดกล้ าตอบ (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากที่สุด (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 1 กิจกรรม การเรียนรู้
มีความเหมาะสมกับเนื้อหา (Mean =4.93, S.D=0.25) ส่วนข้อ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียน
เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น (Mean =4.90 ,S.D=0.31) และข้อ 7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.90, S.D=0.31)
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.93-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อ 6 การจัดการเรียนรู้
ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้ เหตุผล (Mean =5.00 S.D=0.00) ซึ่งเท่ากันกับข้อ 7 การจัดการ
เรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น (Mean =5.00 S.D=0.00) และข้อ 8 กิจกรรมการเรียนการ
สอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น (Mean =5.00, S.D=0.00) รองลงมาคือ ข้อ 1 การจัดการเรียนรู้
ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย (Mean =4.97, S.D=0.18) ส่วนข้อ 2 การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหา
ได้นาน (Mean =4.93, S.D=0.25) ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้วยตนเองได้ (Mean =4.93 ,S.D=0.25) ข้อ 4 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนนาวิธีการเรียนรู้ไป
ใช้ในวิชาอื่นๆ (Mean =4.93 ,S.D=0.25) และข้อ 5 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
การคิดที่สูงขึ้นมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.93 ,S.D=0.25) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
3.1 ผลการประเมินคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม ปรากฏผลดังนี้
ผู้ วิจั ย ได้ ท าขยายผลการใช้ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ ตามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม กับ
ผู้เรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน โดยทาการประเมินคะแนน
วั ด ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความรู้ เรื่ อ งความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใ จในสั ง คม ก่ อ นและหลั ง จาก
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดัง
ตารางที่ 24
ตาราง 42 ผลการประเมินคะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
องค์ประกอบ

คะแนนทดสอบ

n

1

ก่อนเรียน

การเคารพสิทธิ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

หลังเรียน

2

ก่อนเรียน

30

การพึ่งตนเอง

หลังเรียน

3

30
30

คะแนน
เต็ม
2
2

Mean

S.D.

1.40

0.56

1.90

0.30

8

4.77

1.59

30

8

6.60

1.42

ก่อนเรียน

30

2

1.07

0.52

ความเท่าเทียมกัน

หลังเรียน

30

2

1.53

0.57

4

ก่อนเรียน

30

8

3.93

2.11

การยอมรับความ
แตกต่าง

หลังเรียน

30

8

6.10

1.12

t

4.78

p
.00

7.34

00.

4.47

00.

6.58

00.
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5

ก่อนเรียน

30

คะแนน
เต็ม
6

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

หลังเรียน

30

6

4.50

1.00

6

ก่อนเรียน

30

10

5.40

2.52

ความเข้าใจ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

หลังเรียน

7.73

1.94

7

ก่อนเรียน

30

4

2.40

0.93

การมีคุณธรรม
จริยธรรม

หลังเรียน

30

4

3.90

0.30

ก่อนเรียน

30

44

22.43

3.15

องค์ประกอบ

ภาพรวม

คะแนนทดสอบ

หลังเรียน

n

30

30

10

44

Mean

S.D.

2.90

1.37

32.44

3.13

t

p

5.67

00.

5.49

00.

9.12

00.

14.32

44.

จากตารางที่ 24 สรุปได้ว่า คะแนนวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมี คะแนนเฉลี่ ยหลั งเรียน (Mean=32.40 S.D= 10.00) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อน
เรียน (Mean = 22.43 S.D= 37.80) ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม มี
ประสิ ทธิภาพ และเมื่อพิจารณาเป็นองค์ประกอบ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนทุกองค์ประกอบ
3.2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสวัสดีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่
ใส่ใจในสังคม
ผู้วิจัยทาการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสวัสดีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 25
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ตาราง 25 ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสวัสดีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (n=30)
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีทใี่ ส่
ใจในสังคม
ด้านบรรยากาศ
ข้อ 1 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรม
ข้อ 2 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ,กลุ่ม
ข้อ 3 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
ข้อ 4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
ข้อ 5 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
ด้านกิจกรรมการเรียน
ข้อ 1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ข้อ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
ข้อ 3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
ข้อ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
ข้อ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ข้อ 6 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
ข้อ 7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้รว่ มกัน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
ข้อ 1 การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ข้อ 2 การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
ข้อ 3 การจัดการเรียนรู้ชว่ ยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้
ข้อ 4 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนนาวิธกี ารเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ
ข้อ 5 การจัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สงู ขึ้น
ข้อ 6 การจัดการเรียนรู้ชว่ ยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
ข้อ 7 การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น
ข้อ 8 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทาให้ได้ทางานร่วมกับผู้อื่น
รวม

Mean

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม

4.97
5.00

0.08
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
5.00
5.00
5.00
4.94
4.83
5.00
5.00
4.83
5.00
4.93
5.00
4.98
4.93
4.97
5.00
5.00
4.97
5.00
5.00
5.00
4.96

0.38
0.00
0.00
0.00
0.13
0.38
0.00
0.00
0.38
0.00
0.25
0.00
0.07
0.25
0.18
0.00
0.00
0.18
0.00
0.00
0.00
0.09

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 25 พบว่า นั ก เรียนโรงเรียนสวัสดี มี ค วามพึ ง พอใจต่ อรูป แบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยรวมเท่ากับ 4.96 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยนักเรียนโรงเรียนสวัสดีมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98
มี ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.07 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านบรรยากาศ มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.97 มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.08 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และด้ า น
กิจกรรม การเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามลาดับ และสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.83-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อข้อ 1 บรรยากาศของการ
เรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ซึ่งเท่ากันกับ
ข้ อ 3 บรรยากาศของการเรีย นท าให้ นั ก เรีย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้น ในการเรีย น (Mean =5.00,
S.D=0.00) ข้อ 4 บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมได้อย่างอิส ระ (Mean
=5.00, S.D=0.00 ) และข้อ 5 บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
มากที่ สุ ด (Mean =5.00, S.D=0.00) ส่ วนข้ อ 2 บรรยากาศของการเรียนท าให้ นั ก เรีย นมี ค วาม
รับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่มมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.93, S.D=0.38) ตามลาดับ
ด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.83-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด (Mean =5.00 ,S.D=0.00) ซึ่งเท่ากันกับข้อ 3
กิจ กรรมการเรีย นรู้ส่ งเสริม การคิ ด และตั ด สิ น ใจ (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 5 กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ทาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น (Mean =5.00, S.D=0.00) และข้อ 7 กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันมากที่สุด (Mean =5.00, S.D=0.00) รองลงมาคือ ข้อ 6 กิจกรรม
การเรียนรู้ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น (Mean =4.93, S.D=0.25) ส่วนข้อ 1 กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา (Mean =4.83, S.D=0.38) และข้อ 4 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้
นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.83, S.D=0.38) ตามลาดับ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.97-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อข้อ 3 การจัดการเรียนรู้
ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ (Mean =5.00, S.D=0.00) ซึ่งเท่ากันกับข้อ
4 การจั ด การเรีย นรู้ท าให้ นั ก เรีย นน าวิธี การเรีย นรู้ไปใช้ ในวิช าอื่ น ๆ (Mean =5.00, S.D=0.00)
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ข้อ 6 การจั ดการเรียนรู้ช่ วยให้นั กเรียนตั ดสิ นใจโดยใช้ เหตุ ผล (Mean =5.00, S.D=0.00) ข้อ 7
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น (Mean =5.00, S.D=0.00) และข้อ 8 กิจกรรม
การเรียนการสอนนี้ ท าให้ ได้ ท างานร่วมกั บ ผู้ อื่ น (Mean =5.00, S.D=0.00) รองลงมาคื อ ข้ อ 2
การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน (Mean =4.97, S.D=0.18) ซึ่งเท่ากันกับข้อ 5 การจัดการ
เรียนรู้ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น (Mean =4.97 ,S.D=0.19) และข้อ 1 การจัดการ
เรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมีความถึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.93, S.D=0.25) ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้วิจัยขอ
นาเสนอ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามลาดับ ต่อไปนี้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้
1.เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ดังนี้
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ใจในสังคม
2.2 เพื่ อเปรียบเที ยบผลการเรียนรู้ของกลุ่ม ที่ใช้ รูปแบบการจั ดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่
ใส่ใจในสังคมกับกลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบปรกติของสถานศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม
3. เพื่ อ ขยายผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (Active
citizenship) โดยนารูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยโดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 การจัด
ชั้นเรียน งานวัดผลฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร
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(ฝ่ า ยประถม) ได้ ด าเนิ น การคั ด เลื อ กผู้ เรี ย นแบบเก่ ง ปานกลาง อ่ อ น คละในห้ อ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง
ดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างประยุกต์ใช้แผนการทดลองแบบ Quasi-Equivalent Control Group
Design มี 2 กลุ่ ม ตั วอย่ างคื อ กลุ่ ม ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่ ม ควบคุ ม (Control
Group) มีการวัดผลและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านความรู้ เรื่องความเป็น พลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคมก่อนเรียนและหลังเรีย น ขั้นขยายผลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในขั้นนี้เป็นนักเรียนโรงเรียน
สวัสดีวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นกลุ่มทดลองจานวน 1ห้องเรียน จานวน 30 คน โดยท่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยาเป็นผู้เลือก จากการสอบถามพบว่านักเรียนในกลุ่มนี้มีผลการ
เรียนปานกลาง ความสนใจในการเรียนพอใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาข้อมู ลพื้ น ฐานและความต้องการในการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมมีดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
1.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมสาระ
หน้าที่พลเมือง
2. เครื่องมือในการวิจัย
2.1 รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวนหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยเวลา
20 ชั่วโมง
2.3 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคมจาแนกเป็น 20 ตัวชี้วัด เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ
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2.4 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม
วิธีและขั้นตอนการวิจัย
1.การพั ฒ นารูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม มี แนวคิดสาคัญ ที่ผู้วิจั ย
ด าเนิ น การวิ จั ย ตามแนวคิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) ร่ ว มกั บ การ
ออกแบบเชิ ง ระบบ ADDLE MODEL ของครูส (Kruse,2014) ประยุ กต์ ใช้ แบบแผนการทดลอง
แบบ The Randomized Pretest-Posttest Control Group Design มี 2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ กลุ่ ม
ทดลอง (Experimental Group) และกลุ่ ม ควบคุ ม (Control Group) ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารด าเนิ น การ 4
ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย (Research: R) เป็ น การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
(Analysis : A) ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development: D) เป็ น การออกแบบและการพั ฒ นา
รู ป แบบ การจั ด การเรี ย นรู้ (Design and Development : D and D) ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ จั ย
(Research : R) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Implementation : I) ขั้นตอนที่ 4
การพั ฒ นา (Development: D) เป็ น การประเมิ น ผลรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ (Evaluation : E)
ซึ่งมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
เครื่องมือที่ใช้คือ
1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมของ
เด็กและแนวทางการพัฒ นาคุณ ลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่าแบบตัวเลข 5 ระดับ
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D) การออกแบบและการพัฒนา (Design
and Development : D & D)
การพั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพของการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หมายถึง แบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้กาหนดขึ้น โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ตามแนวคิดของหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ใช้ ในการจั ด
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กระทาเพื่อให้บังเกิดผลแก่ผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ ไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดดังกล่าวออกมาในรูปแบบของ ADADS MODEL
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
1.การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หา (ATTENTIVENESS) หมายถึ ง การให้
ความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน
วิเคราะห์ ปั ญ หาอย่างมี ค วามสมเหตุสมผล ร่วมกัน หาความส าคัญ ของปั ญ หาโดยการระดม
ความคิด
2.การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) หมายถึงการศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด ด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเองและการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด
3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) หมายถึ ง การระดม
ความคิด เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจทางความคิด หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว และ
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) หมายถึ ง การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ มีการกาหนดขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง
ละเอียด ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้หา
ข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกัน
5.การสรุป ผลของการแก้ ปั ญ หา (SUMMARY) หมายถึง การสรุปความคิด
รวบยอดตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ
และแต่ละคนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่นๆ สะท้อนผลของการแก้ปัญหาจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม สาระหน้าที่ พลเมือง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเครื่องมือที่ 2 คือ แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิด เป็นการ
วัดความสามารถในกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 9
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R) การนาไปใช้ (Implementation : I)
การใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือ
1.แบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม (Active citizenship)
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เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 40 ข้อ และ 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม แบบวัดชนิดนี้
ใช้วัดการทากิจกรรม การแสดงออกและสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติตามความเป็นจริง
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D) การประเมินผล(Evaluation : E)
การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดความ
พึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัช กาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม มี 7
องค์ประกอบและ 20 ตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด
ได้แก่
- เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
องค์ประกอบที่ 2 การพึ่งตนเอง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เป็นภาระของคนอื่น
2. การแสวงหาความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
3. ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
องค์ประกอบที่ 3 ความเท่าเทียมกัน ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
- การปฏิบัติตนในการมีความสัมพันธ์กับชุมชนในสังคม
องค์ประกอบที่ 4 การยอมรับความแตกต่าง ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. การเคารพความแตกต่างในการแสดงความคิดของผู้อื่น
2. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง
3. การเข้าใจ ยอมรับและชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
2. การมีจิตอาสา ตระหนักในกิจกรรมสาธารณะ
3. การเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์ป ระกอบที่ 6 ความเข้าใจระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4 ตัวชี้ วัด
ได้แก่
1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การและระเบี ย บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
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2. การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองและใคร่ครวญถึงปัญหาของสังคม
3. ความเคารพในกติกาสังคมและปฏิบัติตนภายในขอบเขตของกฎหมาย
4. การใช้ สิ ท ธิ ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยแสดงออกต่อ ความไม่ ถูก ต้อ งใน
สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในสังคม
3. การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างมีคุณธรรม
4. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดี
2. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือวัด คือ จาก
แบบรายงานตนเอง โดยใช้ค่าร้อยละ และวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน(การวิจัย (Research: )การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน(Analysis : A) วิ เคราะห์ ส ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใจในสั ง คม
(Analysis : A) เป็นการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ในขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม(Active citizenship)โดยมีวัตถุประสงค์ แหล่งข้ อมูล ตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย และวิธีการดาเนินการ ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ความหมาย และแนวคิดความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. วิเคราะห์แนวคิดหลักการทรงงาน 23 หลักการ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3. วิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาเพิ่มเติมวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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4. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม โดยสารวจข้อมูลพื้นฐานและผลการ
เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองของผู้เรียน เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ที่เรียน
มาก่อนและการสัมภาษณ์ผู้เรียน
5. วิเคราะห์แนวคิด หลักการทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒ นา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1.แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ ในการศึกษาความต้องการในการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ จานวน 1 ฉบับ
2.แบบสัม ภาษณ์ ผู้ ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม สาระ
หน้าที่พ ลเมื องเรื่องความเป็นพลเมื องดีที่ ใส่ใจในสังคม ซึ่ งประกอบด้วย ผู้เรียนที่ เคยเรียนใน
รายวิชาดังกล่าว
ระยะที่ 2 อ อ กแ บ บ แ ละก ารพั ฒ น ารู ป แบ บ การจั ด การเรี ย น รู้
(Development - : Design and Development) เป็ น การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม(Active citizenship)
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่
- แผนการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวนหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยเวลา
20 ชั่วโมง
การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม(Active citizenship) ที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
(Active citizenship)
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นาแบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
มาวิ เคราะห์ โดยส่ วนที่ เป็ น มาตราส่ ว น น ามาหาค่ าเฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์เนื้อหา สาหรับการให้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นาแบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity)และความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity)
นาแบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ มาหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00 ส่วนข้อเสนอแนะนามาแก้ไข นาแบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ ไปทดลองใช้จริง (Try
Out) กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จานวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละ
ข้อ และค่ าความเชื่ อมั่ น (Reliability) ใช้ สู ต รของคูเดอร์ -ริช าร์ดสั น (Kuder-Richrdson) KR-20
โดยพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20 -0.80 และ
มีค่าจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป นาแบบทดสอบวัดผลด้านความรู้ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดย
นาคะแนนเฉลี่ยของผลการเรียนรู้ม าแปลความหมาย จากแบบทดสอบที่มี ตัวเลือก 4 ตัวเลือก
ที่ ผู้ วิ จั ย สร้างขึ้ น จ านวน 40 ข้ อ วั ด ได้ จ ากแบบทดสอบที่ มี ตั ว เลื อ ก 4 ตั วเลื อ กที่ ผู้ วิจั ย สร้า งขึ้ น
จานวน 40 ข้อ
2. แบบสอบถามความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
น าแบบสอบถามความเป็ น พลเมื องดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม (Active citizenship) ที่
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จานวน 5
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)และความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยส่วนที่เป็นมาตราส่วน นามา
หาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะนามา
วิเคราะห์ เนื้ อหา น าแบบสอบถามความเป็ น พลเมื องดี ที่ใส่ใจในสัง คม (Active citizenship) ที่
ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
อย่ างยิ่ ง เห็ น ด้ ว ย ไม่ แ น่ ใจ ไม่ เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง จะได้ ค ะแนน 5 ถึ ง 1 ส าหรั บ
ข้อความทางบวกและให้คะแนนกลับกันสาหรับข้อความทางลบ
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3. แบบวัดความพึงพอใจ สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่
ผู้ เรียนมี ต่ อรูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต ามหลัก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยใช้แบบรายงายตนเอง
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใ ส่ ใ จในสั ง คม (ADADS MODEL) โดยมี
องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการ (ADADS MODEL) มี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) 2)การกาหนด
ปั ญ หาอย่ า งถ่ อ งแท้ (DEFINE) 3)การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) 4)การ
ออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION) 5)การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY)
และองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนารูปแบบไปใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจใน
สังคมเท่ากับ 4.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อข้อ 1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม
และมีรายละเอียดที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ (Mean=5.00 S.D=0.00)
ข้ อ 2 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งสั มพั นธ์ กั บ หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ ก าหนดไว้ (Mean =5.00
S.D=0.00) ข้อ 3 แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนสัมพันธ์กัน (Mean =5.00
S.D=0.00) ข้ อ 4 ก ารเขี ย น ส าระส าคั ญ ใน แผ น ถู ก ต้ อ ง (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้ อ 5
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ มี ค วามชั ด เจนครอบคลุ ม เนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้ อ 6
จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้ทักษะ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 7 จุดประสงค์การ
เรี ย นรู้ เ รี ย งล าดั บ พฤติ ก รรมจากง่ า ยไปยาก (=5.00 S.D=0.00) ข้ อ 8 ก าหนดเนื้ อ หาสาระ
เหมาะสมกั บ คาบเวลา (Mean=5.00 S.D=0.00) ข้ อ 9 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์และเนื้อหาสาระ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
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กิจ กรรมที่ ส่ งเสริม กระบวนการคิ ด ของนั ก เรีย น (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 14 กิจ กรรมการ
เรียนรู้ส อดคล้ องหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 (Mean =5.00
S.D=0.00) ข้ อ 15 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ สื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00
S.D=0.00) และข้อ 16 มี การวัดและประเมิ นผลที่สอดคล้องกับจุ ดประสงค์การเรียนรู้ม ากที่สุด
ส่วนข้อ 13 กิจ กรรมเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมี ความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean
=4.00 S.D=0.00) ตามลาดับ และผลความพึงพอใจของผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จานวน 5 คน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งไทยที่ ใส่ ใจในสั ง คมเท่ ากั บ 4.98 มี ส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.03 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อข้อ 1 หน่วยการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียด
ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันกับ องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 2 แผนการ
จัดการเรียนรู้ส อดคล้ องสั มพันธ์ กับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ (=5.00 S.D=0.00) ข้อ 3 แผนการ
จัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบสาคัญครบถ้วนสัมพันธ์กัน (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 4 การเขียน
สาระสาคัญในแผนถูกต้อง (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรียนด้านความรู้
ทักษะ (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 7 จุดประสงค์การเรียนรู้เรียงลาดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก
(Mean =5.00 S.D=0.00) ข้ อ 8 ก าหนดเนื้ อ หาสาระเหมาะสมกั บ คาบเวลา (Mean =5.00
S.D=0.00) ข้อ 9 กิ จ กรรมการเรียนรู้ส อดคล้ องกั บ จุ ด ประสงค์ แ ละเนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00
S.D=0.00) ข้อ 10 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน (Mean
=5.00 S.D=0.00) ข้อ 11 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง (Mean
=5.00 S.D=0.00) ข้อ 12 กิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน
(Mean =5.00 S.D=0.00) ข้ อ 14 กิ จ ก รรม ก ารเรี ย น รู้ ส อ ด ค ล้ อ งห ลั ก ก ารท รงงาน ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (Mean =5.00 S.D=0.00) ข้อ 15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและ
แหล่ ง เรี ย นรู้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาสาระ (Mean =5.00 S.D=0.00) และข้ อ 16 มี ก ารวั ด และ
ประเมิ นผลที่ ส อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด ส่วนข้อ 13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (Mean =4.60 S.D=0.55) ตามลาดับ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ (ADADS MODEL) มีความเหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนาไป
ทดลองใช้และนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไปได้
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2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสั ง คม ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นโดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พบว่า
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
หลั ง เรีย น (Mean =32.40 S.D= 17.97) สูง กว่าคะแนนเฉลี่ ย ก่ อนเรีย น (Mean = 23.20 S.D=
26.37)
2.2 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสั งคม จานวน 2 กลุ่ ม คือ กลุ่มทดลองโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม กับกลุ่ม
ควบคุม จานวนกลุ่มละ 30 คน พบว่า ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนใน
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยกลุ่มทดลอง (Mean =32.40
S.D= 4.24) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม (Mean = 21.97 S.D= 3.62)
2.3 ท าการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม พบว่า
พบว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยรวมเท่ากับ
4.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้าน
บรรยากาศมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.97 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเท่ากันกับด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.14 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
3. การขยายผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ผลการ
ประเมินความรู้ ปรากฏผลดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่
ใจในสังคม ผู้เรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ก่อนและหลัง
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การใช้รูปแบบโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (Mean =32.40 S.D=
10.00) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (Mean = 22.43 S.D= 37.80)
3.2 ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสวัสดีต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมื อ งไทยที่ ใส่ ใจในสั ง คม พบว่า ผู้ เรีย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ รูป แบบการจั ด การเรีย นรู้ต าม
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั ง คมโดยรวมเท่ ากั บ 4.96 มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.09 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด โดย
นักเรียนโรงเรียนสวัสดีมีความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.98 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.07 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97
มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.08 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด และด้ า นกิ จ กรรม การเรีย น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม อภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยที่ใส่ใจในสังคม ที่มีชื่อว่า ADADS MODEL ที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และผู้สอนจานวน 5 คน ในภาพรวมพบว่า มีความ
เหมาะสม ซึ่ ง รูปแบบการจั ด การเรียนรู้ที่ พั ฒ นาขึ้นมี ความเหมาะสม สอดคล้องเชิ งโครงสร้าง
สามารถนาไปทดลองใช้ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้ ต่อไปได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่
เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบเชิ ง หลั ก การ และวั ต ถุ ป ระสงค์ องค์ ป ระกอบเชิ ง
กระบวนการ และองค์ ป ระกอบเชิ ง เงื่ อ นไขการน ารูป แบบไปใช้ โดยในด้ า นองค์ ป ระกอบเชิ ง
หลักการและวัตถุประสงค์และด้านองค์ประกอบเชิงกระบวนการซึ่งมีการดาเนินการตามขั้นตอน
ของวิธีการเชิงระบบร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒ นา ประกอบด้วย 1)การให้ความสาคัญกับ
ปัญหา (ATTENTIVENESS) 2)การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) 3)การหาทางเลือกที่จะ
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แก้ปัญ หา (ALTERNATIVE) 4)การออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION) และ5)การ
สรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) ในแต่ละขั้นได้ผ่านการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ โดยใช้หลักการสาคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยฝึกให้ผู้เรียน
ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองสอดคล้องกับหลักการทรงงาน ข้อ 1. เรื่องจะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้
เป็นระบบ สรุปได้ว่าเมื่อจะลงมือทางานหรือวางเป้าหมายต่าง ๆ ในการทางานจะต้องศึ กษาข้อมูล
ทั้งเอกสาร ข้อมูลตัวเลข การสอบถามพูดคุย หรือข้อมูลต่าง ๆอย่างรอบด้าน ประกอบเข้าด้วยกัน
และจะต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และตรงตามความเป้าหมาย ข้อ4. ทาตามลาดับขั้น การทางานในแต่ละครั้งควรเริ่มต้นจากการลง
มือทาในสิ่งทีจาเป็นก่อนเมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อ ๆ ไป ด้วยความรอบคอบ
และระมั ดระวัง ถ้าทาตามนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย และสอดคล้องกับ แนวคิดคอน
สตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างมากกว่า การรับความรู้
ดั ง นั้ น เป้ าหมายของการจั ด การเรีย นรู้ จ ะสนั บ สนุ น การสร้างมากกว่ า ความพยายามในการ
ถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น กลุ่ มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ จะมุ่ งเน้นการสร้างความรู้ใหม่ของแต่ละ
บุคคลผ่านทางประสบการณ์ และเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญ ในการสร้างความหมายตาม
ความเป็นจริง (Duffy and Cunningham,1996, สุมาลี ชัยเจริญและคณะ, 2250) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สอดคล้องกับหลักการทรงงานข้อ 6. ทางานแบบองค์รวม การใช้วิธีคิดเพื่อการทางานโดย
วิธี คิดอย่างองค์รวม คือ การมองสิ่งต่าง ๆที่เกิดอย่างเป็ นระบบครบวงจร ทุกสิ่ง ทุ กอย่างมี มิ ติ
เชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ข้อ10. การมีส่วนร่วม สรุปได้ว่าการ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นเหล่านั้นมีประโยชน์มาก จะสามารถ
เก็บความคิดทั้งหลายนั้นมาประมวลเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ได้อย่างดี หลักการทรงงาน ข้อ 17.การพึ่งพาตนเอง สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาให้แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นแล้วค่อยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องต่อไป ข้อ 21. ทางานอย่างมีความสุข กล่าวโดยสรุปว่า
การทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเรามี ความสุข เราจะ
ชนะ สนุกกับการทางานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้วหรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิด
จากการได้ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้ ข้อ 22. ความเพียร สรุปได้ว่าการเริ่มต้นทางาน
หรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่ งมั่น กระทาการสิ่งใด
ต้องอาศัยความเพียรเป็นที่ตั้ง งานก็จะประสบผลสาเร็จ และข้อ23. รู้ รัก สามัคคี ดังนั้นผู้สอนต้อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดว่างแผน สร้างความรู้ จะส่งผลต่อการกระทาที่เกิดขึ้นในจิตสานึกของ
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ผู้เรียนด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด ADDLE MODEL ของครู ส (Kruse, 2012) รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ก าร
ออกแบบหลั ก สู ต รต้ อ งเหมาะสมส าหรับ สอนในห้ อ งเรีย นหรื อ การสอนเป็ น กลุ่ ม ช่ ว ยให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ลแก่ ผู้ เรี ย นให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง จอยส์ กั บ วี ล (Joyce and
Weil,1996, pp. 80-88 ,Joyce and Weil,1996, pp. 161-178,Joyce and Weil, 2000, pp. 6) ได้
นาเสนอหลักการที่สาคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยกล่าวว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่หลายต้องมีวิธีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการ
น าไปใช้ ใ นสถานการณ์ จริ ง และน าข้ อ ค้ น พ บมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอยู่ เ รื่ อ ย ๆ นอกจากนี้
ทิ ศ นา แขมมณี (2555, น. 222) ได้ ก ล่ าวถึ ง องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้ว่า มี
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ ความเชื่อพื้นฐานหรือเป็นหลักการของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้นั้น ๆ ทักษะการทางานกลุ่ม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมเยอร์ และดิเยอร์ (Myers &
Dyer, 2006, pp. 53-94) สอดคล้องกับงานวิจัยของสรวงสุดา ปานสกุล (2545, น. 167-175) สลา
วิน (Slavin, 1980, pp. 315-342)อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด. (2546) นงนุช วงศ์สว่าง (2547, น. 5358) โสภิ ดา ทั ตพิ นิจ (2548, น. 171-197) นิล มณี พิทั กษ์ (2550) ดวงสมร สารแสน (2550, น.
135-136) ประสิทธิ์ ศรเดช (2553, น. 164-174) แมน เชื้อบางแก้ว (2556, น. 102-112) วิลาวัลย์
โพธิ์ทอง (2556, บทคัดย่อ) เพ็ญ พนอ พ่วงแพ (2558) เป็นงานวิจั ยที่สอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
2. ประสิ ท ธิ ผ ลการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หัวรัชกาลที่ 9 เพื่ อส่ง เสริม ความเป็ นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสั งคม ผล
การศึกษาสามารถนาเสนอได้ดังนี้
2.1 ผลการประเมิ น ความรู้ เรื่อ งความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม พบว่ า
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการเปรียบเทียบคะแนนผล
การเรียนด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองโดย
ใช้ รูป แบบการเรีย นรู้ตามหลั ก การทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 9 เพื่ อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม กับกลุ่มควบคุม จานวนกลุ่มละ 30 คน พบว่า ผู้เรียน
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ในกลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าผู้เรียนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีหลักการปฏิบัติ วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่
ชัดเจน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างเป็ นระบบ การร่วมมือกัน
เรียนรู้ มีการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่ โดยอาศัยทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Constructivism) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้นความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม สอดคล้องกับการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีได้มีงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาให้เด็ก
เป็นพลเมืองดีได้ (กนกวรรณ อุ่นใจ, 2557, ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด เออเจนี เมริโอ และ
ไมเคิ ล โวลพ์ , 2555, ธั ญ ธั ช วิ ภั ติ ภู มิ ป ระเทศ, 2556) และสอดคล้ อ งนโยบายต่ อ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ค่านิยมหลัก 12 ประการและการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายประถม) ต่ อรูปแบบการจั ดการเรียนรู้ต ามหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั วรัช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งไทยที่ ใส่ ใจในสั งคม
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อ
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมโดยรวมเท่ากับ 4.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 อยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาท
สมเด๗พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใจในสั ง คม (ADADS
MODEL) ที่พั ฒ นาขึ้นเน้นกระบวนการการจั ดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความรู้จาก
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทั้ง 23 หลักการ สังเคราะห์กิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 5 ขั้นตอนคือ 1.)การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) เป็นขั้นที่อธิบาย
เกี่ยวกับปัญ หาที่ผู้เรียนสามารถพบเห็นหรือเกิดขึ้นในชีวิตหรือครอบครัว หรือสังคมของตนเอง
โดยผู้สอนกระตุ้นความสนใจผู้เรียน แจ้งจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน มีการให้ข้อมูล
การบรรยาย การอภิปราย การใช้คาถามส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด รู้จักตั้งคาถาม
สังเกต ในขั้นนี้ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาใหม่ มีความพร้อม มีความกระตือรือร้นเป็น
ขั้ น ที่ ผู้ เ รี ย นให้ ค วามส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งนั้ น ที่ ผู้ ส อนสร้ า งสถานการณ์ ปั ญ หาให้
2.)การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ด้วย
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วิธีการคิดที่มีเหตุผล เกิดความรู้ ความเข้าใจทางความคิดหลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
และการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด มีการถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ 3.)การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) เป็นขั้นตอนที่มีการระดมความคิด เมื่อ
เกิ ด ความรู้ค วามเข้ าใจทางความคิ ด หลั ง จากค้ น คว้ าหาข้อ มู ล ด้ วยตนเองแล้ ว และสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 4.)การออกแบบการแก้ไขปัญหา
(DESIGN SOLUTION) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ เรีย นมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความคิ ด ที่ ไ ด้ มี ก าร
ก าหนดขั้ น ตอนในการออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาอย่ า งละเอี ย ด ประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อ ม มี ค วามชั ด เจน มี ค วามสมเหตุ ส มผลเพื่ อ ให้ ห าข้ อ สรุป ที่ ดี ที่ สุ ด ร่ว มกั น และ
5.)การสรุปผลของการแก้ปัญ หา (SUMMARY) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีการสรุปความคิดรวบยอด
ตามความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่ม ย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ และแต่ละ
คนได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่นๆ สะท้อนผลของการแก้ปัญหา และยังสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของพระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ.ปยุ ต โต, 2542) , สุ เมธตั น ติ เวชกุ ล (2554), (กปร,2551) และ
สอดคล้ องกับ แนวคิด “การพั ฒ นาคน” ของหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รั ช กาลที่ 9 จ านวน 23 หลั ก การ (เกษม วั ฒ นชั ย , 2553, สุ เมธ ตั น ติ เวชกุ ล , 2553, กปร, 2554)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง หลักการทรงงาน
และองค์กรแห่งการเรียนรู้นาไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
3. การขยายผลการใช้ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น พลเมื อ งดี ที่ ใส่ ใ จในสั ง คม
การเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม สาระหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นพลเมือง
ดีที่ใส่ใจในสังคม ผู้เรียนโรงเรียนสวัสดีวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน ก่อนและ
หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นแสดงว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัช กาลที่ 9 เพื่อส่งเสริม ความเป็นพลเมื องดีที่ใส่ใจในสังคม
(ADADS MODEL) ที่นาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็น
แนวปฏิบัติ สามารถนาไปส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าในและสร้างจิตสานึกของการเป็น
พลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม และทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการ
หาประสิ ท ธิ ภ าพจากผู้ เชี่ ย วชาญและผ่ า นการทดลองใช้ ม าแล้ ว กั บ ผู้ เรีย นในโรงเรีย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิ ตร(ฝ่ายประถม) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจั ด
การศึ ก ษา จึ ง ท าให้ รูป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ระบวนการ ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน มี ก ารก าหนด
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องค์ประกอบที่สอดคล้องกับสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อนาไปใช้กับผู้เรียนใน
สถานศึกษาอื่นสามารถนาไปใช้ได้ทันที มีคู่มือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่อธิบาย
เข้าใจ และมีแนวทางการสอนที่ชัดเจนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นพลเมืองดี
ที่ใส่ใจในสังคม (Active citizenship) เพื่อเป็นพลังแผ่นดินที่สาคัญของชาติสืบไป
ข้อจากัดของงานวิจัย
งานวิจั ย เรื่อง การพั ฒ นารูปแบบการจั ดการเรียนรู้ต ามหลัก การทรงงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมเล่มนี้ มี
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้เ รื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมมากพอ เมื่อ
ผู้เรียนเติบโตขึ้นก็จะสามารถนาความรู้นี้ไปใช้กับตนเองและสังคม เพื่อการพัฒ นาประเทศชาติ
ต่อไป ส่วนด้านพฤติกรรมที่ต้องลงปฏิบัติจริงนั้นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งผู้วิจัยหรือผู้วิจัยท่านอื่นที่
สนใจอาจนางานวิจัยเล่มนี้ไปต่อยอดให้ครอบคลุมทักษะทั้ง 3 ด้านได้
ข้อเสนอแนะ
จากข้อค้น พบในการวิจั ย เรื่องการพั ฒ นารูป แบบการเรียนรู้ตามหลั กการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสั งคม ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่าการวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจ
ในสังคม ในรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง อยู่
ในระดับสูงมาก ผู้สอนควรเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้เกิดผลทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น การจัดโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้ส่งผ่านความเป็นพลเมืองดีที่ให้คนใน
ครอบครัว ต่อไปเรื่อย ๆ เป็นห่วงโซ่แห่งความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคมอย่างยั่งยืน
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจด้านบรรยากาศมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียน มี ด้านความกระตือรือร้นในการเรียนมี
ความพึ งพอใจน้อยที่สุ ด นั่นอาจเป็น เพราะการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ มี ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน อาจขาดความกระตือรือร้น ผู้สอนควรเพิ่มแรงจูงใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนในกลุ่มอ่อนมีความเชื่อมั่นในการทางานร่วมกับผู้อื่นให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เห็ น ว่ า รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ต ามหลั ก การทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สั ง คมได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งนี้ จึ ง ควรมี ก ารวิจั ยเพื่ อพั ฒ นารูป แบบการจั ดการเรียนรู้ต าม
หลักการทรงงานในรายวิชาอื่นตามหลักสูตร
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
- แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องการพัฒ นารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
- แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู้ (ด้านความรู้)
- แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ(สรุปผล) แบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรู้ (ด้านความรู้) เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
***************************************************************************
คาชี้แจง : แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
การหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ หรือ
เนื้อหา (IOC : Index of item objective congruence) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จานวน 5 คน ใน
การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตร
เกณฑ์ ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ดร.ธีระวัฒน์ สุขีสาร
กศ.ด.การทดสอบและการวัดผลการศึกษา
อาจารย์พลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2. ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์
กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ
3. ดร.ราชันย์
บุญธิมา
กศ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ดร.สุชาติ สิริมีนนันท์
กศ.ด.การทดสอบและการวัดผลการศึกษา
อาจารย์โรงเรียนบางกะปิ
5. ดร.มิ่ง เทพครเมือง
กศ.ด.การทดสอบและการวัดผลการศึกษา
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
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ผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
องค์ประกอบที่ 1 การเคารพสิทธิ
ของตนเองและผู้อื่น
1. เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของ
ผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ปฏิบัติเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
3. รู้จักใช้สิทธิและกระทาการใดโดยไม่
กระทบสิทธิของผู้อื่น
4. รู้เข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์
ได้รับอย่างเสมอภาคกัน สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. เข้าใจถึงความเป็นส่วนตัวของแต่ละ
บุคคล เห็นคุณค่าในความเป็นคน
6. ใช้สิทธิของตนในการเลือกตั้ง
หัวหน้าห้อง / สภานักเรียน
7. มีความคิด ความรู้สึกที่ดีตอบสนอง
ต่อบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
8. รู้สึกเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในสังคม
9. ปฏิบัติตามกฎจราจร กฎระเบียบ
ของสถานศึกษาและการมีมารยาทใน
โอกาสต่าง ๆ
10. มีความรู้ความเข้าใจกติกาและ
กฎเกณฑ์ทางสังคม
11.ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกติกา
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
12.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น +1
+1
+1
+1
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
องค์ประกอบที่ 2 การพึ่งพาตนเอง +1
+1
+1
+1
1. สามารถแก้ปัญหาที่ต้องพบเจอใน
ชีวิตประจาวันด้วยตนเองได้
2. สามารถทางานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
+1
+1
+1
+1
พยายามฝึกฝนจนทางานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
+1
+1
+1
+1
ต่าง ๆ แล้วนามาเชื่อมโยง
ชีวิตประจาวัน
4. สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ที่มี
+1
+1
+1
+1
ประโยชน์พร้อมประเมินผลความคิด
ของตนเองตลอดเวลา
5. สนใจใฝ่รู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร +1
+1
+1
+1
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นอย่างดี
6. มีจิตใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค +1
+1
+1
+1
มุ่งมั่นในการทางาน
7. มีนิสัยใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ +1
+1
+1
+1
8.สนใจข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงที่ 0
+1
+1
0
เกิดขึ้น
9. ประยุกต์ความรู้ที่มีนามาปรับใช้ใน
+1
+1
+1
+1
ชีวิตประจาวันได้
10.มีความมุ่งมั่นที่จะหาวิธีที่จะทางาน +1
+1
+1
+1
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

สรุปผล
คนที่
5
0

0.8

+1

1

+1

1

+1

1

+1

1

+1

1

+1

1

+1
+1

1
0.6

+1

1

+1

1
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ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
11. มีความสนใจ เอาใจใส่ในการเรียน 0
+1
+1
+1
และมีสมาธิในการทากิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียน
12. ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานอย่าง
-1
0
+1
+1
ตรงไปตรงมา
13. มีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความรู้
+1
+1
+1
+1
และทักษะตามจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ในวิชาหน้าที่พลเมือง
14. มีความสานึกรับผิดชอบต่อ
+1
+1
+1
+1
ภาระหน้าที่ที่ต้องทาให้เสร็จในเวลาที่
กาหนด
15. มีความเอาใจใส่และตั้งใจทางาน
+1
+1
+1
+1
มีความอดทนไม่ท้อถอยกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
16. ทางานด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว 0
+1
+1
+1
ทางานตรงเวลา
องค์ประกอบที่ 3 ความเท่าเทียม
+1
-1
-1
+1
กัน
1. ให้โอกาสผู้อื่นได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน
2. ประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง +1
+1
0
+1
กับเรื่องนั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม

สรุปผล
คนที่
5
+1

0.8

+1

0.6

+1

1

+1

1

+1

1

+1

0.8

+1

0.6

+1

0.8
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3. การอยู่อย่างสันติ มีความเท่าเทียม
กัน โดยได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
องค์ประกอบที่ 4 การยอมรับความ
แตกต่าง
1. เห็นคุณค่าของสภาพแวดล้อมที่ตน
อาศัยอยู่
2. คิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ไม่ใช้
อารมณ์ในการตัดสินปัญหา
3. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มองโลกใน
แง่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนอยู่เสมอ
องค์ประกอบที่ 5 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
1.มีน้าใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดย
ไม่หวังผลตอบแทน
2. มีโอกาสในการร่วมทาในสิ่งที่มี
ผลกระทบต่อตนเอง
3. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อม
4. บาเพ็ญประโยชน์ตามโอกาสอันควร
และปฏิบัติเป็นนิสัย
5.ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
+1
0
-1
+1

สรุปผล
คนที่
5
+1

0.6

+1

+1

0

+1

0

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

0

0.8

+1

+1

+1

+1

0

0.8

+1

+1

+1

+1

0

0.8

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1
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ความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจใน
สังคม
6. การคัดเลือกสภานักเรียนโดย
คานึงถึงนโยบายที่มีต่อสมาชิกใน
โรงเรียน
องค์ประกอบที่ 6 ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วม
1. เข้าใจและให้ความเคารพต่อความ
คิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งมีความแตกต่าง
จากความคิดเห็นของตนเอง
2. มีความมั่นใจในระบอบ
ประชาธิปไตย
3. ได้รับความร่วมมือและการยอมรับ
จากผู้อื่นในการทางานร่วมกัน
4. เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างระหว่างบุคคล
5. รักใคร่ปรองดองกันไม่ก่อเรื่อง
ทะเลาะวิวาท
6.ไม่ใช้ความรุนแรงในการยุติปัญหา มี
การเจรจาอย่างสันติ
องค์ประกอบที่ 7 การมีคุณธรรม
จริยธรรม
1. รู้จักรับผิดชอบ เกรงกลัวต่อการ
กระทาความชั่ว และปฏิบัติตนตาม
หลักศีลธรรม

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
+1
+1
-1
+1

สรุปผล
คนที่
5
+1

0.8

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

+1

0

+1

+1

0.8

+1

+1

+1

+1

+1

1

+1

0

-1

+1

+1

0.6

+1

0

-1

+1

+1

0.6

+1

+1

+1

+1

+1

1
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ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 คนที่ คนที่ คนที่
2
3
4
2. ประพฤติปฏิบัติ กระทาแต่สิ่งที่ดี ทั้ง +1
+1
+1
+1
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตาม
คุณธรรมที่มีในจิตใจ
3. เป็นบุคคลที่มีอารมณ์ดี ให้กาลังใจ
+1
+1
-1
0
ผู้อื่นเมื่อพบปัญหา
4. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อ
+1
+1
+1
+1
ครอบครัว ต่อประเทศชาติ
5. นาหลักธรรมมาปฏิบัติใน
+1
+1
+1
+1
ชีวิตประจาวัน
6. พูดแสดงความคิดเห็นของตนต่อ
+1
0
0
+1
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากการอ่าน การดู
การฟัง ได้อย่างมีเหตุผล
7. เป็นผู้มีความจริงใจ ไม่ใช้เล่ห์
+1
+1
+1
+1
เหลี่ยมกับผู้อื่นในการทางาน

สรุปผล
คนที่
5
+1

1

+1

0.6

+1

1

+1

1

+1

0.6

+1

1

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................ผู้เชี่ยวชาญ
ตาแหน่ง ......................................................................
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แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ(สรุปผล)
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ (ด้านความรู้) เรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
คาชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้ใช้สาหรับท่านซึ่งเป็นผู้เชีย่ วชาญในการตรวจสอบว่าข้อคาถามแต่ละข้อมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ให้คะแนน
+1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน
-1
หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วดั จุดประสงค์/เนื้อหานั้น

จุด
ประสงค์
1.1
สามารถ
อธิบาย
การ
เคารพ
สิทธิของ
ผู้อื่น ได้

ข้อสอบ

1. เกศสุรางค์เปิดโทรทัศน์เสียงดังลั่น
การะเกดตักเตือนให้เกศสุรางค์ลดระดับ
เสียงโทรทัศน์ให้เบาลง การกระทาของ
การะเกดสอดคล้องกับข้อความใด
ก. เป็นผู้ที่รู้จักเหตุผล
ข. เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
ค. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อนื่
ง. เป็นบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง
1.1
2. ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
สามารถ ก. ชูใจดูภาพตนเองจากโทรศัพท์ปิติ
อธิบาย ข. โก๋เปิดไอแพทของอุ๋ยโดยได้รับอนุญาต
การ
ทุกครั้ง
เคารพ ค. คริสคัดลอกไฟล์ข้อมูลของดาหลังจาก
สิทธิของ ทางานร่วมกัน
ผู้อื่น ได้ ง. เอชอบดูหนังจากคอมพิวเตอร์ของบีโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที่ 1
การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น )

+1

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที่ 1
การเคารพสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น)
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จุด
ประสงค์
2.1
สามารถ
อธิบาย
ความ
รับผิดชอ
บตนเอง
และการ
พึ่งตนเอง
ได้
2.1
สามารถ
อธิบาย
ความ
รับผิดชอ
บตนเอง
และการ
พึ่งตนเอง
ได้
2.2
สามารถ
แสวงหา
ความรู้
ด้วย
ตนเองได้

ข้อสอบ

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

3.ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่และบทบาทได้
+1
ถูกต้อง.
ก. การปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง
ข. การปฏิบัติตนตามสถานภาพที่สังคม
กาหนดให้
ค. การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามลาดับ
อาวุโสในระบบเครือญาติ
ง. การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกทีค่ วรด้วยความ
รับผิดชอบตามสถานภาพตนเอง
4.ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตาม +1
หน้าที่และบทบาทของตนเองจะเกิดผลดี
อย่างไร.
ก. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข ข.
สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีฐานะการเงินดี
ค. สมาชิกทุกคนในครอบครัวมี
ประสบการณ์ในการทางาน
ง. สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รบั การย่อง
ย่องชมเชยจากผู้พบเห็น
5. เมื่อมีเวลาว่าง กรองใจจะไปอ่านหนังสือ +1
ในห้องสมุดเป็นประจา แสดงว่ากรองมี
วินัยในตนเองเรื่องใด
ก. ใฝ่เรียนรู้
ข. ขยันอดทน
ค. ซื่อสัตย์สุจริต
ง. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

+1

+1

+1

1

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความ
รับผิดชอบตนเอง)

+1

+1

+1

+1

1

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความ
รับผิดชอบตนเอง)

+1

+1

+1

+1

1

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที2่ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง)
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จุด
ประสงค์
2.2
สามารถ
แสวงหา
ความรู้
ด้วย
ตนเองได้

ข้อสอบ

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

6. เดชชัย มักจะอ้างทุกครั้งว่าลืมจัด
+1
ตารางสอนมาเรียนแสดงว่าเดชชัยขาดวินัย
ในตนเองเรื่องใด
ก. ใฝ่เรียนรู้
ข. ขยันอดทน
ค. ซื่อสัตย์สุจริต
ง. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
2.2
7. ใครพัฒนาตนเองได้เหมาะสม
+1
สามารถ ก. นิดตั้งใจดูแลพ่อแม่
อธิบาย ข. แตงโมทางานพิเศษหลังเลิกเรียน
ความใฝ่ ค. จิ๋มคุยกับเพื่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เรียนรู้ ง. แก้มขยันอ่านหนังสือจนสอบได้คะแนนดี
ของ
ขึ้น
ตนเองได้
2.3 บอก 8.ถ้าต้องการความสาเร็จในการเรียน ไม่
+1
ความ ควรปฏิบัติตน
กระตือรือ ก. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ร้นและ ข. ใฝ่หาความรู้อยูเ่ สมอ
ยึดมั่น ค. ขยันหมั่นเพียรและอดทน
ผูกพันกับ ง. มุ่งอ่านหนังสือโดยไม่พักผ่อน
งานที่ทา
ได้
2.3 บอก 9.มานะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เรียนรู้เรื่อง 0
ความ ใหม่ ๆ ทางวิทย์ มานะปฏิบัติตนตรง
กระตือรือ
ตามข้อใด
ร้นและ
ก. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ยึดมั่น
ผูกพันกับ ข. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
งานที่ทา ค. ขยันหมั่นเพียรและอดทน
ง. มุ่งอ่านหนังสือโดยไม่พักผ่อน
ได้

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

-1

0

+1

0.6

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที2่ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง)

0

+1 +1

+1

0.8

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที2่ แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง)

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที2่
ตัวชีว้ ัดที3่ ความ
กระตือรือร้นและยึด
มั่นผูกพันกับงานที่
ทา)

0

-1 +1

0

0.2

(องค์ประกอบที่2
ตัวชี้วัดที่3 ความ
กระตือรือร้นและ
ยึดมั่นผูกพันกับ
งานที่ทา)
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4.2
อธิบาย
การ
เคารพ
สิทธิและ
ความ
แตกต่าง
ของผู้อื่น
ได้
4.2
อธิบาย
การ
เคารพ
สิทธิและ
ความ
แตกต่าง
ของผู้อื่น
ได้
4.3 บอก
ความ
ภาคภูมิใ
จใน
ความ
เป็นไทย
ได้

ข้อสอบ

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

15.เพราะเหตุใดเราต้องมีการยอมรับความ +1
เชื่อ ความสามารถและการปฏิบัติของผู้อื่น
ที่ต่างจากเรา
ก.เพื่อให้ผู้อื่นมาชอบพอเรา
ข.เพื่อให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดี
ค.เพื่อฝึกให้คนในสังคมมีแต่ความไม่
จริงใจต่อกัน
ง.เพือ่ ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข
16.ข้อใดถือว่าเป็นการยอมรับความคิดเห็น 0
ของผู้อื่น
ก.น้องนกให้นงั่ ฟังคาอบรมจากคุณครู
ข.น้องพีชทาลายภาพวาดของเพือ่ นเพราะ
อิจฉา
ค.น้องสมหมายพูดจาดุถูกเพื่อนของตนที่
น่าตาน่าเกลียด
ง.น้องพัทเมินหน้าหนีเพื่อนที่มาปลอบใจ
ตน เพราะว่าเขานับถือต่างศาสนา
17. เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นการ +1
แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสังคมไทย
ก. มาลีแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
ข. บุปผามักไปตีเทนนิสหลังเลิกงานเป็น
ประจาทุกวัน
ค. มาลัยชอบไปรับประทานอาหารตาม
ห้างสรรพสินค้า
ง. ผกากรองนิยมสินค้าแบรนเนมที่มีราคา
แพงจากต่างประเทศ

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที4่
ตัวชีว้ ัดที1่ เคารพ
ความแตกต่างทาง
ความคิด)

+1

+1

0

0

0.4

(องค์ประกอบที4่
ตัวชีว้ ัดที1่ เคารพ
ความแตกต่างทาง
ความคิด)

+1

+1 +1

+1

1
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4.3
บอก
ความ
ภาคภูมิ
ใจใน
ความ
เป็นไทย
ได้
4.4 มี
ความ
หวง
แหนใน
วัฒนธร
รมไทย

4.4 มี
ความ
หวง
แหนใน
วัฒนธร
รมไทย

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผล
ข้อสอบ
1 2 3 4 5
18. บุคคลในข้อใดที่สังคมไทยยกย่อง 0 0 +1 0 0
0.2
ให้เป็นคนดี
ก. ก้านร่ารวยเพราะปล่อยเงินกู้
ข. กิ่งเป็นคนเก่งสอบได้ที่หนึ่ง
ค. แก้วเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ยอมยักยอก
เงินของบริษัท
ง. เกศชอบแอบเอาเงินคุณแม่ไปซื้อ
ขนมเลี้ยงเพื่อนๆ
19. เหตุผลสาคัญที่เราจาเป็นต้อง
+1 +1 +1 +1 +1
1
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
ก. เป็นค่านิยมที่ต้องทาให้ต่างชาติ
เห็น
ข.เป็นสิ่งที่ต้องสืบสานให้ลูกหลานใน
อนาคต
ค.เป็นสิ่งสูงค่าของคนไทยและคน
ต่างชาติต้องอนุรักษ์
ง.เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนไทยและคนต่างชาติ
20.สถาบันใดเป็นสถาบันแรกทีใ่ ห้ความรัก +1 +1 +1 +1 +1
1
และเสริมสร้างจิตสานึกการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมไทย
ก. สถาบันศาสนา
ข. สถาบันการเมือง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. สถาบันครอบครัว

ข้อเสนอแนะ
(องค์ประกอบที่4
ตัวชี้วัดที่2 มี
ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติ
ไทย)

(องค์ประกอบที่4
ตัวชี้วัดที่3 หวง
แหนในวัฒนธรรม
ไทย)

(องค์ประกอบที่4
ตัวชี้วัดที่3 หวง
แหนในวัฒนธรรม
ไทย)
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คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผล
ข้อสอบ
ข้อเสนอแนะ
1 2 3 4 5
5.1 21. การกระทาของบุคคลในข้อใดแสดงว่า +1 +1 +1 +1 +1
1
(องค์ประกอบที่5
บอก สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทาง
ตัวชี้วัดที่1
สังคมที่สาคัญ
ความ
รับผิดชอบต่อ
ก. “ชมรมรักดนตรีไทย” จัดแสดงดนตรี
รับผิดช
ส่วนรวมและ
เพื่อหารายได้เข้าชมรม
อบต่อ ข. ชาวบ้านริมคลองหลอดมีความ
สังคม)
ส่วนรวม เดือดร้อนที่น้าในคลองเริ่มเน่าเสีย
และ ค. หมู่บ้านตาลเดี่ยวอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สังคมได้ เพราะทุกคนเกรงกลัวผูใ้ หญ่บ้านที่เป็นผู้นา
จุด
ประสงค์

ง. ป่าไม้ใกล้หมู่บา้ นทานตะวันถูกตัดเป็น
จานวนมาก ทาให้ชาวบ้านทุกคนช่วยกัน
ปลูกป่าทดแทน
5.1 22.การกระทาในข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วม +1
บอก และรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
ความ ก. การป้องกันไม่ให้บุคคลมาทาลาย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
รับผิดช
ข. การร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
อบต่อ เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี
ส่วนรวม ค. การร่วมมือกันรักษาความลับของคนใน
และ สังคม และส่งเสริมความแตกแยกในสังคม
สังคมได้ ง. การร่วมมือกันสงเคราะห์คนพิการให้
ได้รับสิ่งอานวยความสะดวกและมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ ีขึ้น

+1 +1 +1 +1

1

(องค์ประกอบที่5
ตัวชี้วัดที่1
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและ
สังคม)
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ข้อสอบ

5.2
อธิบาย
การมีจิต
อาสา
จิต
สาธาร
ณะได้

23. บุคคลในข้อใดมีคุณลักษณะ
ความเป็น “จิตสาธารณะ”
ก. สมชายรับอาสาดูต้นทางให้คนที่
กาลังเล่นการพนัน
ข. สมหญิงทาความสะอาดบริเวณ
หน้าบ้านของตนเอง
ค. ปราณีไปทาบุญที่วัดและชักชวน
เพื่อนๆ ทาความสะอาดบริเวณวัด
ง. ไมตรีเก็บกระดาษ ขวดพลาสติก
ตามหมู่บ้านนาไปขายนาเงินไปใช้
จ่าย
5.2 24. กิจกรรมทาความสะอาด
อธิบาย สวนสาธารณะ ช่วยกันปลูกฝัง
การมีจิต ค่านิยมในด้านใดให้แก่เด็กและ
อาสา เยาวชนมากที่สุด
จิต ก.การเสียสละเพื่อส่วนรวม
สาธาร ข. ความเอื้ออารีของผู้ใหญ่
ณะได้ ค.การเห็นคุณค่าของต้นไม้
ง.การทางานด้วยความสนุก
5.3.
สามารถ
บอกการ
อนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้
อมได้

25.ข้อใดเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทดี่ ีที่สุด
ก. การนาเศษกระดาษมาพับถุงใส่ของ
ข. การนาเศษกระดาษที่ไม่ใช้แล้วไปขาย
ค. การนาเศษกระดาษมาเผาไฟหรือทา
เป็นปุ๋ย
ง. การนาเศษกระดาษมารีไซเคิล

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผล
ข้อเสนอแนะ
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1
1
(องค์ประกอบที่5
ตัวชี้วัดที่2 มีจิต
อาสา , จิต
สาธารณะ)

+1 +1 +1 +1 +1

1

(องค์ประกอบที่5
ตัวชี้วัดที่2 มีจิต
อาสา , จิต
สาธารณะ)

+1 +1 +1 +1 +1

1

(องค์ประกอบที่5
ตัวชี้วัดที่3 อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)
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ข้อสอบ

5.3.
สามารถ
บอก
การ
อนุรักษ์
ธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดล้
อมได้

26.ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ก. ปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย เพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ข. ป้องกันการระบายของโสโครกสู่
แหล่งน้า เพราะจะทาให้น้าเน่า
ค. ไม่ควรปลูกมันสาปะหลัง เพราะจะ
ทาให้พื้นดินมีความเป็นกรดสูง
ง. ป้องกันแมลงหรือโรคซึ่งเป็น
อันตรายต่อป่าไม้ เพื่อรักษาสมดุล
ธรรมชาติ

6.1
อธิบาย
หลักการ
และ
ระเบียบ
การ
ปกครอง
ตาม
ระบอบ
ประชาธิ
ปไตยได้

27.ข้อใดเป็นการตรวจสอบการทางานของ
กรรมการสภานักเรียนที่เหมาะสม
ก. นักเรียนสอบถามประธานสภานักเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการเรียน
ข. นักเรียนเข้าร่วมฟังการประชุมกรรมการ
ของสภานักเรียนเสมอ
ค. นักเรียนขอให้กรรมการสภานักเรียน
แสดงทรัพย์สินของตนเอง
ง. แจ้งครูประจาชั้นให้ชว่ ยตรวจสอบการ
ทางานของกรรมการสภานักเรียน

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผล
ข้อเสนอแนะ
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1
1
(องค์ประกอบที่5
ตัวชี้วัดที่3 อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

+1

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความรู้
ความเข้าใจหลักการ
และระเบียบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย)
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6.1
อธิบาย
หลักการ
และ
ระเบียบ
การ
ปกครอง
ตาม
ระบอบ
ประชาธิ
ปไตยได้
6.2 คิด
วิเคราะห์
ไตร่ตรอง
และ
ใคร่ครว
ญถึง
ปัญหา
ส่วนรวม
ในสังคม
ได้

ข้อสอบ

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

28. การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ตาม
ระบอบประชาธิปไตยเกิดประโยชน์กับ
ประเทศชาติอย่างไร
ก. ต่างชาติชื่นชม
ข. ประเทศมีชื่อเสียง
ค. เป็นตัวอย่างของชาติอื่น
ง. ระบอบการปกครองของประเทศมั่นคง

+1

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความรู้
ความเข้าใจหลักการ
และระเบียบการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย)

29.ประเทศที่มีประชากรติดยาเสพติดเป็น
จานวนมากจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านใด
มากที่สุด
ก. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ข. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ค. ปัญหาด้านการพัฒนาประเทศ
ง. ปัญหาเสียงบประมาณด้านการรักษา

+1

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที2่ คิด
วิเคราะห์ไตร่ตรอง
และใคร่ครวญถึง
ปัญหาของส่วนรวม
ในสังคม)
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6.2 คิด
วิเคราะห์
ไตร่ตรอง
และ
ใคร่ครว
ญถึง
ปัญหา
ของ
ส่วนรวม
ในสังคม
ได้

ข้อสอบ

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

30.ถ้าชุมชนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
+1
จากโรงงานในชุมชน คนในชุมชนสามารถ
ทากิจกรรมร่วมกันใน
การแก้ปัญหาในข้อใด
ก. สมาชิกในชุมชนร่วมกันเพิกเฉยเพราะ
ไม่ใช่หน้าที่
ข. สมาชิกในชุมชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข
ค. สมาชิกในชุมชนก่อจลาจลทาการเผา
โรงงาน ไม่ให้คนในโรงงานเข้าไปทางาน
ง. สมาชิกในชุมชนร่วมกันเดินประท้วง ขับ
ไล่เจ้าของโรงงานให้ออกไปจากชุมชน
6.3 มี 31.บุคคลใดต่อไปนี้มคี วามผิดตาม
+1
ทัศนคติที่ กฎหมาย
ดีและ ก. สาวยื่นแบบชาระภาษีรายได้ชา้
ปฏิบัติตน ข. เจี๊ยบเป็นนักเรียนและไม่เสียภาษี
ภายใน ค. หนุ่มเป็นพนักงานบริษัทและไม่เสียภาษี
ขอบเขต ง. บริษัทแสงดาวประกอบธุรกิจขาดทุนจึง
ของ
เลี่ยงการชาระภาษี
กฎหมาย

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที2่ คิด
วิเคราะห์ไตร่ตรอง
และใคร่ครวญถึง
ปัญหาของส่วนรวม
ในสังคม)

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที3่ มีทัศนคติ
ที่ดีและปฏิบัติตน
ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย)

244
จุด
ประสงค์
6.3 มี
ทัศนคติที่
ดีและ
ปฏิบัติตน
ภายใน
ขอบเขต
ของ
กฎหมาย

ข้อสอบ

32. น้าและเพื่อนทางานกลุ่มร่วมกัน แบ่ง
หน้าที่กันอย่างทัว่ ถึงเมื่องานเสร็จสิ้นได้รับ
การชมเชยจากสมาชิกกลุ่มอื่นๆ การ
กระทานี้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ
ตนในข้อใด
ก. การทางานตามหน้าที่ตัวใครตัวมัน
ข. ความรับผิดชอบต่องานที่ทาโดยหวัง
ได้รับรางวัล
ค. การเคารพซึง่ กันและกัน และความ
รับผิดชอบต่องานที่ทา
ง. การทาหน้าที่ของผู้นา คอยสั่งงานให้
เพื่อนทามากๆ เพื่อกลุ่มจะได้คะแนนดี
6.3 มี 33.ถ้าประชาชนทุกคนเป็นพลเมืองดีตาม
ทัศนคติที่ วิถีประชาธิปไตย จะเกิดผลดีในข้อใด
ดีและ ก. ทุกคนจะร่ารวยเงินทอง
ปฏิบัติตน ข. บ้านเมืองจะพัฒนาก้าวหน้า
ภายใน ค. ทุกคนในชุมชนไม่ต้องทางานหนัก
ขอบเขต ง. ชุมชนมีวิถชี ีวติ เรียบง่ายแบบชนบท
ของ
กฎหมาย

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

0

0

+1 +1

+1

0.6

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที3่ มีทัศนคติ
ที่ดีและปฏิบัติตน
ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย)

+1

+1

+1

+1

0.8

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที3่ มีทัศนคติ
ที่ดีและปฏิบัติตน
ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย)

0
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คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

จุด
ประสงค์

ข้อสอบ

6.4
อธิบาย
การ
ปฏิบัติตน
ตาม
หลักธรร
มทาง
ศาสนา

34. ในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนัน้ จะต้อง
นาหลักคุณธรรมใดมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติมากที่สุด
ก. ความเสียสละ
ข. ความซื่อตรง
ค. ความเอื้อเฟื้อ
ง. ความเมตตากรุณา

+1

+1

+1 +1

6.5
อธิบาย
การ
แสดงออ
กต่อ
ความไม่
ถูกต้อง
ในสังคม
ได้
6.5
อธิบาย
การ
แสดงออ
กต่อ
ความไม่
ถูกต้อง
ในสังคม
ได้

35.เราควรหลีกเลี่ยงจากสารเสพติด
อย่างไร
ก. ไม่คบกับเพื่อน
ข. ไม่สุงสิงกับใครเลย
ค. ไม่ไปเที่ยวกับเพื่อน
ง. ไม่ลองสารเสพติดทุกชนิด

+1

+1

36.ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย +1
จราจร
ก. อิงข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ข. อาร์มขี่จักรยานยนต์ย้อนศร
ค. อรขับรถข้ามแยกขณะสัญญาณไฟเขียว
ง. อิมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์

+1

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที4่ ปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมทาง
ศาสนา )

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที5่ แสดงออก
ต่อความไม่ถกู ต้องใน
สังคม)

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที6่
ตัวชีว้ ัดที5่ แสดงออก
ต่อความไม่ถกู ต้องใน
สังคม)
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จุด
ประสงค์

ข้อสอบ

7.1 บอก
ผลดีของ
คนที่มี
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริตได้
7.1 บอก
ผลดีของ
คนที่มี
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริตได้

คะแนนประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4 5

37.ป้อมกับโต้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์และตรงต่อ +1
เวลา แล้วจะได้รับผลอย่างไร
ก. เรียนดีขึ้น
ข. ได้คะแนนมากขึ้น
ค. เพื่อนในห้องรังเกียจ
ง. ได้รับความไว้วางใจจากทุกคน
38.พฤติกรรมใด ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์
+1
ซื่อตรงต่อตนเอง
ก. เป็นคนตรงต่อเวลาเมื่อนัดกับผู้อื่น
ข. ตั้งใจอ่านหนังสือเรียน ไม่
ผัดวันประกันพรุ่ง
ค. ตั้งใจจะลดน้าหนัก จึงงดของหวานและ
ออกกาลังกายทุกวัน
ง. ถูกทุกข้อ
7.2
39. บุคคลใดถือว่าเป็นคนที่มีความ
+1
อธิบาย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ผลดีของ ก.น้าชอบแบ่งขนมให้เพื่อนเสมอ
การมี ข.พรชอบนาของเพื่อนมาเล่นโดยไม่ขอ
ความ อนุญาต
เอื้อเฟื้อเ ค.แพนชอบทางานที่ตวั เองชอบเท่านั้น
ผื่อแผ่ได้ ง.มะนาวชอบเล่นของเล่นโดยไม่แบ่งเพื่อน

7.3
อธิบาย
การมี
ส่วนร่วม
ในสังคม
อย่างมี
คุณธรร
มได้

40.หลักธรรมทางศาสนาสามารถ
นามาใช้กับชีวิตประจาวันในเรื่องใด
ก. ผลการเรียนดีขึ้น
ข. การทารายงานกลุ่ม
ค. ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ง. การหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาใน
การทางาน

สรุปผล

ข้อเสนอแนะ

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที7่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต)

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที7่
ตัวชีว้ ัดที1่ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต)

+1

+1 +1

+1

1

(องค์ประกอบที7่
ตัวชีว้ ัดที2่ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)

+1 +1 +1 +1 +1

1

(องค์ประกอบที่7
ตัวชี้วัดที่3 มีส่วน
ร่วมในสังคมอย่าง
มีคุณธรรม)
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง
............................................
(นางรัชนี อิ่มอก)
ผู้วิจัย

ลงชื่อ........................................................
(..........................................................)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ภาคผนวก ข
- ผลคะแนนสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่ใส่ใจในสังคม
- ผลคะแนนสอบเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่มควบคุม
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251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

ภาคผนวก ค
-แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม สาระหน้าที่พลเมือง
-ตัวอย่างใบงาน
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สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 16202
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1/2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การพึ่งตนเอง
เวลา 3 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 ตัวชี้วัด ป.1/3
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งาม และธารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.1/3 แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถวิ เคราะห์ ค วามส าคั ญ ของเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ ,
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทาได้
2.เพื่อให้นักเรียนกาหนดปัญหาเรื่องการขาดความรับผิดชอบ , การขาดการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และการขาดความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทาได้
3.เพื่อให้นักเรียนร่วมกันหาทางเลือกในการแก้ปัญหา เรื่องการขาดความรับผิดชอบ ,
การขาดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการขาดความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่
ทาได้ เพื่อให้นักเรียนร่วมกันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่นได้
4.นั ก เรีย นสามารถสรุป ผลเรื่อ งการขาดความรับ ผิ ด ชอบ , การขาดการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และการขาดความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทาได้
สาระสาคัญ
การนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้สังเคราะห์ไปใช้
ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นั้น มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิสต์ ดังนี้
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1.การให้ความส าคัญ กับปัญ หา (ATTENTIVENESS) เป็นขั้นที่เชิญ ชวนผู้เรียนให้
เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ของการ
เรียน ผู้เรียนสร้างจุดมหมายในการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กาหนด ผู้สอนกาหนดสถานการณ์
2.การก าหนดปั ญ หาอย่ างถ่ องแท้ (DEFINE) เป็ น ขั้น ที่ ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิ ม
ผู้สอนสามารถกระตุ้นคาถามเพื่อการสอบถามให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ผู้เรียน
ร่วมกันระดมพลังสมอง สังเกตการณ์ หาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มีการอภิปรายกลุ่มในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนค้นหาคาตอบเพื่อลดความขัดแย้งทางปัญญา
3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรีย นแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ทักษะการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การเขียนแผนผังมโนทัศน์ การจัดระเบียบ
โครงสร้างความรู้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงใช้เหตุผลสร้างความรู้
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรี ย นสร้ า ง
ความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน นาความรู้ไปใช้ ถ่ายโยงความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นาแนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆที่คุ้นเคยและแปลกใหม่
5.การสรุปผลของการแก้ปัญ หา (SUMMARY) เป็นขั้นที่ผู้เรียนประมิ นความรู้ใหม่
จากการทดลองอย่างลึกซึ้ง นาผลที่ได้จากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็นเพื่อเกิดการอภิปราย
และได้รับการยอมรับจากเพื่อน ผู้เรียนได้สะท้อนตนเองว่าแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
เนื้อหาการสอน
ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ
มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล
ตลอดจนสังคม อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กาหนด
ยอมรับผลการกระทาทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
การแสวงหาความรู้ คือ ทักษะที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความ
ชานาญ ช่วยทาให้เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิด
ทักษะในการค้นคว้า สิ่งที่ต้องการและสนใจใคร่รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จะทาให้ทราบข้อเท็จจริง
และสามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่
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ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา ความกระตือรือร้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของ
ความเพียร เป็นคุณ สมบัติที่มาคู่กับ ความเพียร คนที่มีความกระตือรือร้น คือ คนที่มีความเพียร
นั่นเอง เป็นคนที่มีความรักก้าวหน้า และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีที่สุด คนกระตือรือร้นคือคนที่
รักหน้าที่การงาน ตรงข้ามกับคนเฉื่อยชาซึ่งอาจเบื่อการทางานหรือเกียจคร้านที่จะทางาน วิธีที่จะ
สร้างความกระตือรือร้น ทางจิตวิทยาสอนว่าให้คนมีจุดหมายปลายทาง ให้ใฝ่สูงในการทางาน
หรือให้ทางานแข่งขันกับคนอื่นหรือแข่งกับเวลา การใฝ่สูงในการทางาน เขาสอนว่าให้ดูคนที่เก่ง
กว่าเราหรือตาแหน่งสูงกว่าเราขั้นหนึ่ง พยายามไล่ให้ทันเขา การแข่งขันย่อมทาให้เรามีมานะ
มากกว่าปกติและพยายามทาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
ความผูกพันกับงานที่ทาที่เน้นด้านพฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกในสถานที่ เช่ น
โรงเรียน หรือที่ทางานเป็นลั กษณะการแสดงออกของบุคคลที่มีความสัม พันธ์และเกี่ยวข้องกับ
สถานที่ซึ่งเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่ แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดี ยว มีความจงรักภักดี
และมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะด ารงเป็ น สมาชิ ก และพร้อ มที่ จ ะอุ ทิ ศ ตั วเองเพื่ อ ท าให้ อ งค์ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้
สาระการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ความกระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
ครูนานิทานสอนใจเรื่อง เต่ายักษ์ใฝ่รู้ มาเล่าให้นักเรียนฟัง แล้วซักถามข้อคิดที่ได้
จากนิทาน เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนในเรื่องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ขั้นสอน
1. ขั้นให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS)โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นขั้นที่เชิญชวนเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา และเห็นความสาคัญของปัญหาเรื่อง
การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง จากสถานการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หาที่ พ บได้ ในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น
นักเรียนร่วมกันหาความสาคัญ ของปัญหาโดยการระดมความคิด โดยครูให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็นต่อไปนี้
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- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับภาพที่นักเรียนดู
- นักเรียนอยากเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกหรือไม่
- นักเรียนคิดว่าความสาคัญของปัญหาอยู่ที่ใด กับใคร
2. ขั้นกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นขั้น
ทบทวนความรู้เดิมเพื่อให้นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล โดย
วิธีการค้นคว้า หาข้อมู ล ด้วยตนเองจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ และเกิดความรู้ ความเข้าใจทาง
ความคิดหลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ โดยครูดาเนินการดังนี้
2.1 ครูแจกใบความรู้เรื่อง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วให้นักเรียนค้นคว้า
2.2 หาคาตอบจากใบความรู้เพื่อใช้ประกอบในการเขียนสังเคราะห์ถึงปัญหาอย่าง
ถ่องแท้
2.3 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดรายบุคคลเกี่ยวกับปัญหา
2.4 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ขั้นหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจทางความคิด
หลังจากค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว โดยครูดาเนินการดังนี้
3.1 ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นปัญ หา ความสัมพันธ์อันก่อให้เกิด
ผลกระทบของ และทางเลือกที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ทุกคนไม่ปิดกั้นความคิด
3.2 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอความคิดของตนเอง
4. ขั้นออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิส ต์ เป็ น ขั้น ผู้ เรีย นสร้างความรู้ใหม่ จ ากการอภิ ป รายร่วมกั น นาความรู้ไปใช้ เพื่ อให้
นักเรียนแต่ละคนแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ แล้วหาข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกันภายในกลุ่ม
โดยครูดาเนินการดังนี้
4.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ ม ๆ ละ 5 – 6 คน จากจานวนทั้งหมดภายในชั้ นเรียน ครูแจก
กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่กลุ่มละ 1 แผ่น
4.2 นักเรียนในกลุ่มนาเสนอความคิดเห็นของตนเองจากข้อคาถามที่ให้วิเคราะห์ตาม
ข้อคาถามจากใบงาน ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองรวบรวมความคิดของแต่ละคนนาเสนอ ให้เป็นมติ
ของกลุ่มให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของความคิดเห็นของกลุ่มตนเองหน้า
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ชั้นเรียน
5. ขั้นสรุปผลของการแก้ ปัญ หา (SUMMARY)โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นขั้น
ประเมินความรู้ใหม่จากการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้สรุปความคิดรวบยอดตามความคิดเชิงระบบ
และนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่ม ย่อยของตนกับกลุ่ม อื่น ๆ และแต่ละคนได้มีโอกาสเห็น
ผลงานการคิดของกลุ่มอื่น ๆ โดยครูดาเนินการดังนี้
5.1 ครูและนักเรียนภายในชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาที่แต่ ละ
กลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียนไปแล้ว
5.2 ให้แต่ละคนสรุปข้อสังเกต บันทึกข้อคิด ประเด็นที่เหมือนหรือแตกต่าง
ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการแก้ปัญหาในกิจกรรมครั้งนี้ ดังหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
2. ครูรวบรวมใบงานและผลงานของแต่ละคนเพื่อนามาประเมินผล

-

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ภาพที่เกิดจากการทิ้งขยะ การหนีเรียน มั่วสุมของเด็กวัยรุ่น การเบื่องานที่ทา
2. ใบความรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความ
กระตือรือร้นและยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทา
3. ใบงานเรื่อง ปัญหาของการขาดความรับผิดชอบ การหนีเรียน การมั่วสุมของเด็ก
วัยรุ่น การเบื่องานที่ทา
4. กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่ ตามจานวนกลุ่ม
5. ปากกาเคมี
6. สีไม้ สีเมจิตามจานวนกลุ่ม ๆ ละ 1 กล่อง
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การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
- ตรวจใบงานตามหลักการคิดตามหลักการทรงงาน
เครื่องมือการประเมินผล
- แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิดตามหลักการทรงงาน
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แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิด
ตารางที่ 1 แบบวัดกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
พฤติกรรม/ร่องรอยที่แสดงความสามารถในกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานของ
คะแนน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
1. ขั้นให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS)
1.1 เขียนถึงความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นได้ถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล
3
1.2 เขียนถึงความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่าครึ่ง แต่ไม่ถูกต้องขาดความ
2
สมเหตุสมผล
1.3 เขียนถึงความสาคัญของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นแต่ไม่ถูกต้อง ขาดความสมเหตุสมผล
1
2. ขั้นกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE)
2.1 ระบุตัวแปรที่มีลักษณะเป็นคานามที่ถูกต้อง ชัดเจนครบทุกตัวแปรที่กาหนด
3
2.2 ระบุตัวแปรที่มีลักษณะเป็นคานามที่ถูกต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งมีบางตัวแปรกาหนดผิด
2
2.3 ระบุตัวแปรไม่ถูกต้องเลยหรือผิดเป็นส่วนมาก
1
3. ขั้นหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE)
2.1 ปรับเปลี่ยนวิธีคิด เมื่อพบว่าแนวทางการคิดของตนเองไม่เหมาะสม
3
2.2 ทาตามอย่างแนวทางของมติที่กลุ่มเสนอ เมื่อพบว่าแนวทางการคิดของตนเองไม่
2
เหมาะสม
2.3 ไม่แก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ เลย
1
4. ขั้นออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION)
4.1 กาหนดขั้นตอนในการออกแบบที่สามารถเข้าใจและยอมรับได้
3
4.2 กาหนดขั้นตอนในการออกแบบไม่ชัดเจน
2
4.3 ไม่สามารถกาหนดขั้นตอนในการออกแบบๆได้
1
5. ขั้นสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY)
5.1 สามารถสะท้อนผลของการแก้ปัญหาในกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานฯได้
3
5.2 สามารถสะท้อนผลของการแก้ปัญหาในกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานฯได้
2
พอใช้
5.3 สามารถสะท้อนผลของการแก้ปัญหาในกระบวนการคิดตามหลักการทรงงานฯได้ใน
1
ระดับที่ยังไม่สมเหตุสมผล
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายวิชา ส 16202
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1/2561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม
เวลา 3 ชั่วโมง
มาตรฐานการเรียนรู้ ส 2.1 ตัวชี้วัด ป.1/2 ป1/3 ป1/4
มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธารง
รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ป.2/2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสาคัญของปัญหาเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม จิตอาสา , จิตสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
2.เพื่อให้นักเรียนกาหนดปัญหาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จิตอาสา ,
จิตสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถ่องแท้
3.เพื่อให้นักเรียนร่วมกันหาทางเลือกในการแก้ปัญหา เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม จิตอาสา , จิตสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
4.เพื่อให้นักเรียนร่วมกันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม จิตอาสา , จิตสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
5.นักเรียนสามารถสรุปผลของการแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
จิตอาสา , จิตสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
สาระสาคัญ
การนาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้สังเคราะห์ไปใช้
ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นั้น มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติ
วิสต์ ดังนี้
1.การให้ความส าคัญ กับปัญ หา (ATTENTIVENESS) เป็นขั้นที่เชิญ ชวนผู้เรียนให้
เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรียนและการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ของการ
เรียน ผู้เรียนสร้างจุดมหมายในการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กาหนด ผู้สอนกาหนดสถานการณ์
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2.การก าหนดปั ญ หาอย่ างถ่ องแท้ (DEFINE) เป็ น ขั้น ที่ ผู้เรียนทบทวนความรู้เดิ ม
ผู้สอนสามารถกระตุ้นคาถามเพื่อการสอบถามให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ ผู้เรียน
ร่วมกันระดมพลังสมอง สังเกตการณ์ หาปัญหาที่เกิดขึ้ นอย่างแท้จริง มีการอภิปรายกลุ่มในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนค้นหาคาตอบเพื่อลดความขัดแย้งทางปัญญา
3.การหาทางเลื อ กที่ จ ะแก้ ปั ญ หา (ALTERNATIVE) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรีย นแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ทักษะการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ การเขียนแผนผังมโนทัศน์ การจัดระเบียบ
โครงสร้างความรู้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความคิดด้วยตนเอง ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงใช้เหตุผลสร้างความรู้
4.การออกแบบการแก้ ไ ขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) เป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรี ย นสร้ า ง
ความรู้ใหม่จากการอภิปรายร่วมกัน นาความรู้ไปใช้ ถ่ายโยงความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นาแนวคิดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆที่คุ้นเคยและแปลกใหม่
5.การสรุปผลของการแก้ปัญ หา (SUMMARY) เป็นขั้นที่ผู้เรียนประมิ นความรู้ใหม่
จากการทดลองอย่างลึกซึ้ง นาผลที่ได้จากการเรียนรู้และส่งเสริมความคิดเห็นเพื่อเกิดการอภิปราย
และได้รับการยอมรับจากเพื่อน ผู้เรียนได้สะท้อนตนเองว่าแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้สอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
เนื้อหาการสอน
เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จิตอาสา , จิตสาธารณะ , อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่ อตั้งใจ มุ่ งมั่ นต่อหน้าที่การงาน
การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กาหนด ยอมรับผลการกระทาทั้ง
ผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความผูกพันในการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้สาเร็จลุล่วงไปได้ และความสาเร็จนี้เกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ คือ พันธะผูกพัน หน้าที่
การงาน และวัตถุประสงค์
จิตอาสา , จิตสาธารณะ
การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเป็น เรื่องที่เกิดจากภายใน "จิ ตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มี ความสาคัญ ในการปลูก
จิตสานึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วย
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ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึงระยะเวลาในการใช้
ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง อย่ า งไรก็ ต าม ในสภาพปั จ จุ บั น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น
สาระการเรียนรู้
1.จิตอาสา , จิตสาธารณะ
กิจกรรมที่ 2 จิตอาสา , จิตสาธารณะ
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องจิตอาสา
2. ครูซักถามเกี่ยวกับ จิตอาสา
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ขั้นสอน
1. ขั้นให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เป็นขั้นที่เชิญชวน
เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา และเห็นความสาคัญของปัญหาเรื่องการเคารพ
ความแตกต่างทางความคิดจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่พบได้ในสังคมไทยปัจจุบัน นักเรียน
ร่วมกันหาความสาคัญของปัญหาโดยการระดมความคิด โดยครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
ต่อไปนี้
- นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับภาพที่นักเรียนดู
- นักเรียนอยากเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกหรือไม่
- นักเรียนคิดว่าความสาคัญของปัญหาอยู่ที่ใด กับใคร
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2. ขั้นกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นขั้น
ทบทวนความรู้เดิมเพื่อให้นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาด้วยวิธีการคิดที่มีเหตุผล โดย
วิธีการค้นคว้าหาข้อมู ล ด้วยตนเองจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ และเกิดความรู้ ความเข้าใจทาง
ความคิดหลังจากการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองจากใบความรู้ที่ครูแจกให้ โดยครูดาเนินการดังนี้
2.1 ครูแจกใบความรู้เรื่อง จิตอาสา จิตสาธารณะแล้วให้นักเรียนค้นคว้าหาคาตอบ
จากใบความรู้เพื่อใช้ประกอบในการเขียนสังเคราะห์ถึงปัญหาอย่างถ่องแท้
2.2 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดรายบุคคลเกี่ยวกับปัญหา
2.3 ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตอาสา จิตสาธารณะ
3. ขั้นหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจทางความคิด หลังจาก
ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองแล้ว โดยครูดาเนินการดังนี้
3.1 ครูร่วมสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ความสัมพันธ์อันก่อให้เกิด
ผลกระทบของ และทางเลือกที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ทุกคนไม่ปิดกั้นความคิด
3.2 นักเรียนแต่ละคนนาเสนอความคิดของตนเอง
4. ขั้น ออกแบบการแก้ ไขปั ญ หา (DESIGN SOLUTION) โดยใช้ ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิ ส ต์ เ ป็ น ขั้ น ที่ ผู้ เรี ย นสร้ า งความรู้ ใหม่ อภิ ป รายผล น าความรู้ ไ ปใช้ เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นแต่ ล ะคน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดที่ได้ แล้วหาข้อสรุปที่ดีที่สุดร่วมกันภายในกลุ่ม โดยครูดาเนินการ
ดังนี้
4.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 – 6 คน จากจานวนทั้งหมดภายในชั้นเรียน ครูแจก
กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่กลุ่มละ 1 แผ่น
4.2 นักเรียนในกลุ่มนาเสนอความคิดเห็นของตนเองจากข้อคาถามที่ให้วิเคราะห์
ตามข้อคาถามจากใบงาน ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองรวบรวมความคิดของแต่ละคนนาเสนอ ให้เป็น
มติของกลุ่ม
4.3 ให้นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของความคิดเห็นของกลุ่มตนเอง
หน้าชั้นเรียน
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5. ขั้นสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นขั้นที่
ผู้เรียนประเมินความรู้ใหม่จากการทดลองอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้นักเรียนได้สรุปความคิดรวบยอดตาม
ความคิดเชิงระบบและนาเสนอผลงานการคิดภายในกลุ่มย่อยของตนกับกลุ่มอื่น ๆ และแต่ละคน
ได้มีโอกาสเห็นผลงานการคิดของกลุ่มอื่น ๆ โดยครูดาเนินการดังนี้
1.1 ครูและนักเรียนภายในชั้นเรียน ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาที่
แต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียนไปแล้ว
1.2 ให้แต่ละคนสรุปข้อสังเกต บันทึกข้อคิด ประเด็นที่เหมือนหรือแตกต่างหรือสิ่ง
แปลกใหม่สาหรับตนเอง
ขั้นสรุป
1. ครูสรุปการแก้ปัญหาในกิจกรรมครั้งนี้ ดังหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามหลักแนวคิด ดังนี้
1. การให้ความสาคัญกับปัญหา (ATTENTIVENESS) คือ การให้ความสาคัญ
ของปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นได้ถูกต้อง มีความสมเหตุสมผล
2. การกาหนดปัญหาอย่างถ่องแท้ (DEFINE) คือการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
และการระบุตัวแปรของปัญหาได้อย่างละเอียด
3. การหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหา (ALTERNATIVE) คือ การระดมความคิด
และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหาทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
4. การออกแบบการแก้ไขปัญหา (DESIGN SOLUTION) คือ การกาหนด
ขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างละเอียด ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ความเป็นจริงมีความชัดเจน มีความสมเหตุสมผล
5. การสรุปผลของการแก้ปัญหา (SUMMARY) คือ สะท้อนผลของการ
แก้ปัญหาที่ทาให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป
2. ครูรวบรวมใบงานและผลงานของแต่ละคนเพื่อนามาประเมินผล
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ภาพขยะในห้องเรียน , ภาพขยะบนสะพานลอย,ภาพตัดไม้ทาลายป่า, ภาพน้าท่วม
2. ใบความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จิตอาสา จิตสาธารณะ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ใบงานเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม จิตอาสา จิตสาธารณะ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. กระดาษเทาขาวแผ่นใหญ่ ตามจานวนกลุ่ม
5. ปากกาเคมี
6. สีไม้ สีเมจิตามจานวนกลุ่ม ๆ ละ 1 กล่อง
การประเมินผล
1. วิธีการประเมินผล
- ตรวจใบงานตามหลักการคิดตามหลักการทรงงาน
2. เครื่องมือการประเมินผล
แบบประเมินพฤติกรรมกระบวนการคิดตามหลักการทรงงาน
- แบบวัดความสามารถกระบวนการคิดตามหลักการทรงงาน
3. เกณฑ์การประเมินผล
3.1 ผ่าน
ได้คะแนน
65 % ขึ้นไป
3.2 ไม่ผ่าน
ได้คะแนนต่ากว่า 65 %
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ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน

รัชนี อิ่มอก
5 ตุลาคม 2506
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222/33 หมู่บ้านศรีสุดา ซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารตอนปลาย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10210

