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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่ง
คุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และเพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้ ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้น
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และขั้นการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น แบบพหุกรณีด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใช้แนวคิดส าคัญของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาท ที่เน้นว่าการให้

การศึกษาจะต้องช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพและการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา
นิยมตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฏีประมวลสารสนเทศ และใช้แนวคิดของรูปแบบ
การสอนและหลักการน าเสนอรูปแบบการสอนของจอยส์และเวลล์ องค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยความเป็นมา
และความส าคัญของรูปแบบฯ แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักการของรูปแบบฯ หลักการของรูปแบบฯ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบฯ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ : ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลัก
ปฏิสัมพันธ์ ระบบสนับสนุน ผลที่เกิดกับผู้เรียน และการน ารูปแบบฯไปใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้ง
นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูจ านวน 9 คน พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีและสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกั บการปฏิรูป
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กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนโดยองค์รวมทั้งด้านคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

2. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นแบบพหุกรณีพบว่า  
2.1 กรณีการใช้กับระดับอุดมศึกษา กับนักศึกษาครู พบว่า การเรียนโดยใช้หลักการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้

นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถเขียนแผนผั ง
ความคิด สามารถน าเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดต่อเนื่องชัดเจน และโดยภาพรวมมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในระดับปานกลาง กรณีการใช้กับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผู้สอนและนักศึกษาประเมินว่า นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมความเอ้ืออาทรด้านการรู้จักบุคคลในครอบครัวในฐานะบุคคลคนหนึ่งในระดับมาก และนักศึกษาสามารถเขียนรายงาน
สุขภาพครอบครัวในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2.2 กรณีการใช้กับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ด้านความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่  
สามารถบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งส าคัญส าหรับใช้สร้างผลงานได้ครบถ้วน  ตามวัตถุประสงค์ ด้านการปฏิบัติ พบว่า 
นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานตามเทคนิคการแต่งภาพที่เรียนได้ทุกเรื่อง มีผลส าเร็จของชิ้ นงานอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ 
“ดีมาก” เป็นส่วนใหญ่ ด้านคุณธรรมความมีวินัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการมีวินัย ด้านความพร้อมในการ
เรียน ด้านการควบคุมตนเอง และด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” การประเมินพฤติกรรมความมีวินัยระดับการปฏิบัติ  
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียน อยู่ในระดับ “3”  คือปฏิบัติเป็นประจ า
สม่ าเสมอ กรณีการใช้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า นักเรียนจ านวน ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะการสื่อสารการพูด 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญู ความมีน้ าใจและจิตอนุรักษ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และกรณีการใช้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า นักเรียนสามารถสรุปผังความคิดในเรื่องที่เรียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง ศาสนาของเราที่รู้จัก หลังเรียนร้อยละ 86.30 มีพฤติกรรมความมีวินัยการท างานและส่งงานหลังเรียนในระดับดี รู้จักการมี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือครูและเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนมีทักษะในการน าเสนอผลงานได้คล่องแคล่วกว่าเดิมและมีความสุข
สนุกสนานในการเรียน  

2.3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านการศึกษาจ านวน 3 คน พบว่า 
รูปแบบมีความเหมาะสมดีมาก แต่มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมรายละเอียดและปรับรายละเอียดบางประการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมมากขึ้น 

ค าส าคัญ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ , คุณภาพผู้เรียน , สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -
2554) (อ้างอิงจากhttp://www.nrct.net/downloads/031106social andeconomicplan10.pdf) โดยมีสาระส าคัญดังนี้ ภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศท่ีเหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพแข่งขันได้ในกระแสโลกา
ภิวัตน์ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม 
และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้ง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชุมชน
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และสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ
ยั่งยืน สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ 1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่
กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ 
ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการพร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนา
ก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 2) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยเสริมสร้างความสัมพั นธ์ที่ดีของคนในสังคม
ตั้งแต่ระดับครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้าง
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสร้าง
กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการเสริมสร้างจิตส านึกด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือลดความขัดแย้ง 
 แต่จากการวิเคราะห์ถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่าการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้างพลัง
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เจริญงอกงาม เต็มความสามารถ เนื่องจากการเรียนการสอนมุ่งถ่ายทอดเนื้อหา ไม่เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่ครูขาดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในการน าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณลักษณะบุคคลที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน โดย
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจดีงาม มีส านึกสาธารณะ มีสติปัญญา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่แรงงาน เร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์/
นักวิจัย และจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นและสมัยใหม่ 2) เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้แข็งแรง โดยพัฒนาระบบการรักษา ควบคู่กับการ
ป้องกัน และฟ้ืนฟูร่างกาย/จิตใจ ส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัย ใช้สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยร่วมกับเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต ลดละ
เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 3) เสริมสร้างคนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข โดยสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง สร้างหลักประกันที่
มั่นคงให้ประชาชนด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม การออม การด ารงชีวิตที่ปลอดภัยสงบสุข รวมทั้งขยายบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http:// www.nesdb.go.th) นอกจากนี้ควรได้
เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพไปสู่ หลักท่ี 1 คุณลักษณะบุคคลที่พึงประสงค์ (4 ร) ตามสัตตศิลา หลักเจ็ดประการส าหรับการเปลี่ยนผ่าน
การศึกษาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2549) คือ คุณลักษณะของบุคคลที่พึง
ประสงค์ในเศรษฐกิจฐานความรู้จ าเป็นจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ มั่นใจตนเอง กระตือรือร้นและตามทันโลก พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิต ผู้สร้าง
ได้อย่างดีและต้องสร้างให้ได้คุณภาพแข่งขันกับโลกได้ แต่ก็ค านึงถึงความเป็นไทยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ร คือ 
1. รู้ทันรู้น าโลก (Smart Consumer) มีคุณลักษณะดังนี้ 1.1 ทักษะในการแสวงหา/คัดสรรค์/สร้างองค์ความรู้ 1.2 ทักษะการใช้และ
จัดการความรู้ 1.3 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.4 ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 1.5 ทักษะทางภาษาและการ
สื่อสาร 2. เรียนรู้ช านาญ เชี่ยวชาญปฏิบัติ (Breakthrough Thinkers) มีคุณลักษณะดังนี้ 2.1 การคิดใหม่/การคิดสร้างสรรค์/การคิด
แจ้งแทงตลอด 2.2 จิตมุ่งคุณภาพ มาตรฐานและความเป็นเลิศ 3. รวมพลังสร้างสรรค์สังคม (Social Concern) มีคุณลักษณะดังนี้ 3.1 
การท างานแบบร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย 3.2 การบริหารจัดการ 3.3 การแข่งขัน/อดทน/สู้สิ่งยาก 3.4 การเห็นแก่ส่วนรวม 
เป็นธรรมและยั่งยืน 4. รักษ์วัฒนธรรมไทย ใฝ่สันติ (Thai Pride) มีคุณลักษณะดังนี้ 4.1 มีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 4.2 รักษ์ความเป็น
ไทย 4.3 มีทักษะการวางตนในสังคมได้ดี 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Model) เป็นแบบแผนการด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดเป็น
ระบบอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎี/หลักการเรียนรู้/หลักการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ มีลักษณะเฉพาะน าไปสู่การบรรลุตาม

http://www.nesdb.go.th/
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จุดมุ่งหมายเฉพาะของรูปแบบ ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ของรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ได้มาซึ่งรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นั้นไม่อาจกระท าและรวบรวมได้เพียงแต่ศึกษา
จากเอกสารหรืองานวิจัยใดๆ เท่านั้น แต่จะต้องมีกระบวนการของการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบเพ่ือที่จะก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 ทีก่ระบวนทัศน์การพัฒนาปรับเปลี่ยนสู่ความพอเพียงด้วยเงื่อนไขให้เกิดความรอบรู้ในตัวคน ในหลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง ด้วย
คุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และความเพียร ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียรและมีสติ เพ่ือให้เป็นผู้ที่อยู่ด้วยความพอประมาณ
แบบมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพ่ือเชื่อมโยงวิถีชีวิตไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ด้วยการสร้างสมดุล 
มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อันเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้  โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ 

2. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม  ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

วธิีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่างรูปแบบฯ 

แล้วท าการระดมความคิดจากนักการศึกษา 2 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) และใช้กลุ่มสัมภาษณ์ (focus group 
interview) ครูและศึกษานิเทศก์ผู้มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ 7 คน ปรับปรุงรูปแบบฯ และน าไปทดลองใช้ (Try out) ใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ วิเคราะห์ผลการด าเนินการ แล้วน ามาปรับปรุงรูปแบบฯ
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นแบบพหุกรณีในโรงเรียนลักษณะต่างๆ 
และระดับอุดมศึกษา ด าเนินการน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันในการน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของการใช้ในระดับอุดมศึกษา 2 กรณีตัวอย่าง กับนักศึกษาครูและนักศึกษาพยาบาล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับประถมศึกษาศึกษาการพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งคุณธรรม 
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ น าผลที่ได้จากการทดลองมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น แล้วประเมินตรวจสอบ
ความตรงในเชิงทฤษฎีที่จะน าสู่การผลักดันใช้ในระดับกว้างด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 3 คน ปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาขึ้นให้มีคุณภาพทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การเผยแพร่การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวจิัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใช้แนวคิดส าคัญของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาท ที่เน้นว่าการให้
การศึกษาจะต้องช่วยให้บุคคลค้นพบวิธีการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไปสู่ความเจริญและความสุขตามอัตภาพ และการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิ



5 
 

 

ปัญญานิยมตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฏีทฤษฎีประมวลสารสนเทศ และใช้
แนวคิดของรูปแบบการสอนและหลักการน าเสนอรูปแบบการสอนของจอยส์และเวลล์  โดยมีวัตถุประสงค์ของรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนาคุณลักษณะดี โดยเป็นผู้มีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เก่งโดยเป็นผู้มีภูมิปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ทักษะที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า การแก้ปัญหา และการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ และมีความสุขโดยเป็นผู้มีกระบวนการเรียนรู้และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และความใฝ่รู้ 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดก าร
เรียนรู้ เป็น 5 ขั้นตอน ที่เรียกว่า “PACCA Model” ประกอบด้วย 

 1. ขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ (Preparing: P) 
 2. ขั้นเรียนรู้สิ่งใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วฝึกปฏิบัติ (Active Linked 

Learning: A) 
 3. ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Critical Reflection: C) 
 4. ขั้นสร้างและจัดระบบความรู้ (Constructing and Organizing Knowledge: C) 
 5. ขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ (Assessing and Applying: A) 
ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งนักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูจ านวน 9 คน พบว่ารูปแบบที่

พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีและสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนโดยองค์รวมทั้งด้านคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้     

 2. ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นแบบพหุกรณี พบว่า  

    2.1 กรณีการใช้กับระดับอุดมศึกษา กับนักศึกษาครู พบว่า การเรียนโดยใช้หลักการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้
นักศึกษาร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถเขียนแผนผัง
ความคิด สามารถน าเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย อธิบายเนื้อหาได้ละเอียดต่อเนื่องชัดเจน และโดยภาพรวมมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบในระดับปานกลาง กรณีการใช้กับนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผู้สอนและนักศึกษาประเมินว่า นักศึกษาแสดงพฤติกรรม
จริยธรรมความเอ้ืออาทรด้านการรู้จักบุคคลในครอบครัวในฐานะบุคคลคนหนึ่งในระดับมาก และนักศึกษาสามารถเขียนรายงาน
สุขภาพครอบครัวในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

    2.2 กรณีการใช้กับระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พบว่า ด้านความรู้ นักเรียนส่วน
ใหญ่  สามารถบันทึกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับค าสั่งส าคัญส าหรับใช้สร้างผลงานได้ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ พบว่า 
นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานตามเทคนิคการแต่งภาพที่เรียนได้ทุกเรื่อง มีผลส าเร็จของชิ้นงานอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ “ดี
มาก” เป็นส่วนใหญ่ ด้านคุณธรรมความมีวินัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการมีวินัย ด้านความพร้อมในการ
เรียนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ร้อยละ 84.50 ด้านการควบคุมตนเอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ร้อยละ 76.00 ส่วนด้านการพัฒนา
ตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ร้อยละ 82.00 การประเมินพฤติกรรมความมีวินัยระดับการปฏิบัติ จากผู้ประเมิน 3 ส่วน คือ 
ครูผู้สอน นักเรียนประเมินตนเอง และเพ่ือนประเมิน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีวินัยในการศึกษา
เล่าเรียนอยู่ในระดับ “3”  คือปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ กรณีการใช้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะการสื่อสาร และคุณธรรมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนักเรียนจ านวน ร้อยละ 80 
มีความรู้และทักษะการสื่อสารการพูด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความกตัญญู ความมี
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น้ าใจและจิตอนุรักษ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และกรณีการใช้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
พบว่า นักเรียนสามารถสรุปผังความคิดในเรื่องที่เรียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ศาสนาของเราที่รู้จัก หลังเรียนร้อยละ 
86.30 มีพฤติกรรมความมีวินัยการท างานและส่งงานหลังเรียนในระดับดี รู้จักการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือครูและเพ่ือนเพ่ิม
มากขึ้น ตลอดจนมีทักษะในการน าเสนอผลงานได้คล่องแคล่วกว่าเดิมและมีความสุขสนุกสนานในการเรียน  

     2.3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงด้านการศึกษาจ านวน 3 คน 
พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมเป็นอย่างดี แต่มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมรายละเอียดด้านทฤษฎีการเรียนรู้ประมวลสารสนเทศ และเน้นการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

อภิปรายผล 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใช้แนวคิดส าคัญของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยมตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฏีประมวลสารสนเทศ องค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ความเป็นมาและ
ความส าคัญของรูปแบบฯ แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้เป็นฐานในการพัฒนาหลักการของรูปแบบฯ หลักการของรูปแบบฯ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบฯ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ หรือขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน ที่
เรียกว่า “PACCA Model” ประกอบด้วยขั้นเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ขั้นเรียนรู้สิ่งใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและ
ความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วฝึกปฏิบัติ ขั้นสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นสร้าง
และจัดระบบความรู้ และขั้นประเมินผลและประยุกต์ใช้ระบบสังคม หลักปฏิสัมพันธ์ ระบบสนับสนุน ผลที่เกิดกับผู้เรียน และการน า
รูปแบบฯไปใช้ ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งนักวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ และครูจ านวน 9 คน พบว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพดีและสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนโดยองค์รวมทั้งด้าน
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ผลการทดลองใช้พบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน คุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกับผลการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่พบว่า รูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มี
หลักการส าคัญที่เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-Based Education) และการจัดหลักสูตรที่ใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน 
(Outcome-Based Curriculum) โดยก าหนดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกว่าตนเองเรียนแล้วบรรลุผลลัพธ์ขณะ
จบการศึกษาได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความหลากหลายในการน าไปปฏิบัติ มุ่งยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ โดยมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน เพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วารีรัตน์ แก้วอุไร เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ชาดา กลิ่นเจริญ และสมชาย ธัญธนกุล, 2546) ผล
การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ให้ผลท านองเดียวกับผลของการน ากลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา ที่พบว่าหลังการทดลองใช้กลยุทธ์
การพัฒนาคุณลักษณ์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ของนักเรียน โดยภาพรวมมีจ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านสังคมและคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ด้านการเรียนรู้อยู่ในระดับดีเพ่ิมขึ้น และจ านวน
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นักเรียนที่มีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุงมีจ านวนลดลง ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณ์
ของนักเรียน (วารีรัตน์ แก้วอุไร รุจโรจน์ แก้วอุไร ปกรณ์ ประจัญบาน สิรินภา กิจเก้ือกูล และวิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล, 2552) 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่ายอย่างแท้จริงจึงจะท าให้การปฏิบัติบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นปัจจัยส าคัญระดับโรงเรียน คือ ผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร และผู้น าทางการศึกษาที่มีบทบาทและ
หน้าที่ในการจัดการศึกษาจะต้องใช้ศักยภาพของบทบาทหน้าที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งการสร้างความ
เข้าใจในตัวผู้เรียน แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการนิเทศแบบกัลยาณมิตร รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ก าหนด
มาตรการในการน าแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

2. ควรมีระบบก ากับ ติดตาม ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นจุดส าคัญของการเรียนรู้ ตามความสนใจ 
ความถนัด ความต้องการและมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และให้ความส าคัญกับปัจจัยเสริมด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งชุมชน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดกระบวนการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง จากการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และผ่านการวัดแ ละ
ประเมินผลที่เน้นสภาพจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสถานที่ที่เอ้ืออ านวย
ต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

4. การเปลี่ยนผ่านการศึกษาที่จะเกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุดควรเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร 

 


