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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

   พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2493  

   “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

   เป็นพระราชปณิธานที่ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติตลอดมานับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วย
พระทัยมุ่งมั่น เพ่ือบ าบัดความทุกข์ยากและเพ่ือประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทที่
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ห่างไกล ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ เนื่องด้วยทรงระลึกเสมอว่าทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์ จึงทรงคิดค้นหาแนว
ทางการพัฒนาด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักร อันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งประชาชน (ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, 2545: ค าน า) 

    ในภาวะวิกฤติทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานข้อธรรมะ เพ่ือใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหา เตือนสติและถือเป็นหลักในการด าเนินชีวิตแก่ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า เช่น 
การรักษาความสัตย์ การรู้จักข่มใจ อดทน อดกลั้น และอดออม รู้จักละวางความชั่ว ทรงสอนให้รู้รักสามัคคี รู้จักใฝ่หาความรู้ และด ารง
ความเพียร ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถครองชีวิตให้พ้นจากภัยวิกฤติต่างๆ พระองค์จึงทรงเป็นยิ่งกว่า พ่อ ผู้เอ้ืออาทร ห่วงใย ทรงคุ้มภัย 
และหาหนทางขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับราษฎรครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ภัยเศรษฐกิจ หรือ
ภัยจากความไม่เข้าใจกันของคนในชาติ (คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2545: 32-33) 

  ท่ามกลางปัญหาทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรมเช่นที่กล่าวมานี้ สิ่งที่คนไทยควรจะได้ตระหนักและหาทางป้องกันแก้ไข
ไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น แนวทางที่ส าคัญยิ่งส าหรับเด็กและเยาวชนไทยคือ การประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ทั้ งนี้เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน โดยเฉพาะทรงมีความเป็นไทยอย่างที่สุด ดูได้จากพระจริยวัตรของ
พระองค์ทั้งเรียบง่าย พอดี และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่คือลักษณะของคนตะวันออกที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน (สุเมธ ตันติเวชกุล , 
2548 : 23) 

  แบบอย่างพระจริยาวัตร การทรงงานหนักเพ่ือประชาชน นอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่ใจคนไทยทุกหมู่เหล่าแล้ว พระปรีชา
สามารถและการทุ่มเทพระวรกายเพ่ือประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา  หกสิบกว่าปี ตั้งแต่ที่พระองค์ได้ทรงขึ้น
ครองราชย์ ประชาชาติทั่วโลกยังได้รับรู้และตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาคนของพระองค์ ดัง
จะเห็นได้จากนายโคฟี อานัน (2549) เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Human Development 
Lifetime Achievement Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 26 พฤษภาคม 2549 และได้กล่าวสุนทรพจน์เพ่ือถวายสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการขนานนามจากชาวโลกว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ นักพัฒนา” พระองค์ทรงเยี่ยม
เยียนพสกนิกรผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค ทรงสดับรับฟังปัญหาทุกข์ยากของราษฎรและทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนว
ทางการด ารงชีพเพ่ือให้ประชาชนของพระองค์สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน…. 

 นอกจากนี้ พระราชา จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อครั้งด ารงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร (Anucha 
Charoenpo, 2006) ได้ทรงแนะให้เยาวชนไทยยึดแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่เยาวชนทั่วไปมองหาบุคคลส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ จากหนังสือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ แต่ส าหรับเยาวชนไทย แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่
นั้นอยู่ใกล้ตัว คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงงานหนัก ทรงมีพระเมตตา ทรงความยุติธรรมและทรงอุทิศตนเพ่ือประเทศชาติ 
เยาวชนไทยและคนไทยควรยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพ่ือด ารงชีวิตตามท่ีพระองค์ปฏิบัติ  

 แบบอย่างการเรียนรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้นแบบและเป็นศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย ที่ทรงได้พัฒนาขึ้นด้วยพระปรีชาญาณ ด้วยการทรงปฏิบัติจริง ประสบผลส าเร็จจริง ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประชา
ชาวไทยและชาวโลกยิ่งกว่าศาสตร์ทางการสอนใดๆ จากต่างประเทศที่ได้มีการน ามาใช้กันอยู่อย่างแพร่ห ลาย สุเมธ ตันติเวชกุล 
(2548 : 23) กล่าวว่า 

 “.........ที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่าง ได้ทรงท าหมดทุกอย่าง ทรงคิดหมดทุกอย่าง เพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ 
ไม่ใช่เพียงรักษา ทรงสอนด้วย ทรงน าด้วย ทรงท าให้ดูด้วย แต่พวกเราพสกนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลย 
ชื่นชม แต่ไม่เคยท าตาม”  
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 คณะผู้วิจัย คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยในฐานะพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างมีความซาบซึ้ง
และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานหนักเพ่ือประโยชน์สุขประชาชนของพระองค์ตลอดระยะเวลาของการทรง
ครองราชย์ ในฐานะที่เป็นข้าราชการของพระองค์จึงตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและในฐานะมีภารกิจที่ส าคัญคือ
เป็นผู้ผลิตครูและพัฒนาครูประจ าการ จึงถือเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ศึกษาหารูปแบบการเรียนรู้และการให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ตลอดจนร่วมกันที่จะพัฒนาครูประจ าการให้สามารถจัดการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาทให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการส่งผ่าน กระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ มีแนวทางในการด าเนินชีวิตในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือมีส่วนในการที่จะบรรเทาพระราชภาระที่ทรง
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนของพระองค์ อีกท้ังเป็นการจรรโลงเผยแพร่พระเกียรติยศให้ปรากฏยั่งยืนสืบไป 
 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

          1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของครูประจ าการที่จัดให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในจังหวัดเลย 

 2.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 3. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาท้ังสองระดับ 

 

 ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

1.1 ทศพิธราชธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมและทรงเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนแก่
ประชาชนชาวไทยเสมอมา ประกอบด้วยธรรม 10 ประการคือ 1) ทาน หรือการให้  2) ศีล ทรงประพฤติพระราชจรรยานุวัตร อันได้แก่ 
เบญจศีล 3) บริจาค ได้แก่ การที่ทรงสละสิ่งไม่เป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า 4) อาชชะวัง หรือความซื่อตรง         
5) มัททะวัง หรือทรงเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน 6) ตะปัง หรือความเพียรคือ การต่อสู้พละก าลังภายใน ไม่เกียจคร้าน 7) อักโกธะ หรือ
ความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ 8) อะวีหิสัญจะ คือ ทรงมีพระราชอัธยาศัย กอปรด้วยพระมหากรุณา 9) ขันติญจะ คือ การที่ทรงมี
พระราชจริยานุวัตรอันอดทนต่อสิ่งทั้งปวง และ 10) อะวิโรธะนัง คือ การที่ทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณี  

1.2 หลักการทรงงาน  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ได้รวบรวมหลักการทรงงานที่ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
4) ท าตามล าดับขั้น 5) ภูมิสังคม 6) องค์รวม 7) ไม่ติดต ารา         8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9) ใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ 10) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 11) ท าให้ง่าย     12) ใช้อธรรมปราบอธรรม 13) ปลูกป่าในใจคน 14) ประโยชน์ส่วนรวม 15) มีส่วน
ร่วม 16) ขาดทุนคือก าไร    17) บริการรวมที่จุดเดียว 18) การพ่ึงตนเอง 19) พออยู่พอกิน 20) ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 21) ความ
เพียร   พระมหาชนก 22) ท างานอย่างมีความสุข และ 23) รู้  รัก สามัคคี 

2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 

 2.1  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพุทธินิยม (Cognitivism) ตามแนวคิดของ Piaget Vygotsky และ Bruner 
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 2.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Learning Theory) การเรียนรู้จากตัวแบบหรือจากแบบอย่าง
เป็นการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญาซึ่ง Bandura ได้เน้นแนวคิด 3 ประการด้วยกันคือ 1) แนวคิดการเรียนรู้โดยการสังเกต 
(Observational Learning) 2) แนวคิดของการก ากับตน (Self Regulation) และ 3) แนวคิดของการรับรู้ความสามารถของตน (Self 
- Efficacy) 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Gagne’ และ Briggs,  Joyce และ 
Weils, Kemp, Morris และ Ross และการออกแบบการเรียนรู้แบบ Backward Design โดย Grant Wiggins และ Jay McTighe 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ของ Fogarty และ Stoehr 
 

 วธิีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) โดยใช้การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็นสองระยะที่มีเวลาในการด าเนินการ      วิจัยเชื่อมโยงกันไปทั้งในระดับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ขั้นตอนในการด าเนินงานมีดังนี้ 

1. การด าเนินการวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการด าเนินการวิจัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีการด าเนินงานดังนี้  

1.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการท าวิจัยคือ สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็น
สถานศึกษาที่ได้คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ เขตพ้ืนที่ละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 2 แห่ง โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีครูที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยแห่งละ 8 คน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวม 16 คน และมีนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูที่ฝึกประสบการณ์
ในสถานศึกษาท้ังสองแห่ง 16 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน 

1.2   ขั้นตอนการวิจัย 

1.2.1 ขั้นเตรียมการ   

  1) ศึกษาเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราช
กรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส พระราชนิพนธ์ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 2) ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย 

1.2.2 ขั้นก าหนดสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 2 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา    เขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2   

1.2.3 ขั้นประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

1.2.4 ขัน้รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงาน ดังนี้ 1) รับฟังค าบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท โดย 
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ 2) ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   
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1.2.5 ขั้นก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder) แต่ละฝ่ายในสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งร่วมกับคณะครู
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียนหลังจากผ่านการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งได้พัฒนาขึ้น   

1.2.6 ขั้นวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   

    คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละแห่งร่วมกันศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโดยการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่แต่ละแห่งได้พัฒนาขึ้น  

     ประชุมวิพากษ์กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

1.2.7 ขั้นทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้และการนิเทศติดตาม   

    คณะครูในสถานศึกษาทั้งสองแห่งและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งที่        
ท าการสอน 

    คณะนักวิจัย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน และประชุมร่วมกับ
คณะครูเพ่ือปรึกษาหารือ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด 

1.2.8. ขั้นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะครูและผู้วิจัยร่วมกันสะท้อนผล สรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

1.2.9 ขั้นการพัฒนาครูตามความต้องการโดยการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนตามความต้องการ  

1.2.10 ขั้นสรุปและประเมินผลการวิจัยระยะท่ี 1 

 1.3   การรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณของคณะครูในโรงเรียน ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามกลุ่มสาระและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการ
ตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบและแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินการพัฒนารูปแบบ และผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้และผลการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   

       การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย 1) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้
วัดความส าเร็จ 2) การสัมภาษณ์ และ 3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การหาคุณภาพของเครื่องมือแต่ละชุดโดยการน าประเด็นและข้อค าถามที่ก าหนดขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพื่อหาความตรงในเนื้อหาที่ต้องการวัด และแก้ไขปรับปรุงก่อนการน าไปใช้ 

 1.4   การวิเคราะห์ข้อมูล   

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูลแต่ละประเภทที่เก็บรวบรวมได้ 
เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนรู้ และใช้การพรรณนา
วิเคราะห์ (descriptive analysis)  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสามเส้า (methodology 
triangulation approach) เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความตรงและถูกต้อง 

 2. การด าเนินการวิจัยระยะท่ี 2 หลักสูตรวิชาชีพครู 

 การด าเนินการในระยะนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรและการสอนระดับอุดมศึกษาโดยการพัฒนารายวิชาการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ส าหรับนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิธีด าเนินการ
ประกอบด้วย 

 2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปี ที่ 5 ปีการศึกษา 
2551 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 44 คน 

 2.2  ระเบียบวิธีวิจัย เป็นแบบผสมผสาน (mixed methodology) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

2.3 ขั้นตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการด าเนินการควบคู่และเชื่อมโยงต่อเนื่องกับการวิจัยระยะที่หนึ่ง 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

    2.3.1  ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการร่วมกับการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การรับฟังค าบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท การศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

   2.3.2  ขั้นก าหนดเป้าหมายจุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชา ประชุมนักวิจัย และคณะครูผู้ร่วมวิจัยในสถานศึกษา
ระยะที่ 1 เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิตของรายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท และร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณลักษณะของนักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้ ทั้งทางด้านความรู้ คุณลักษณะ เจต
คติ และการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนสมรรถภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  

   2.3.3  ขั้นการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เพื่อจัดท าประมวลรายวิชา วิพากษ์ความเหมาะสม
ของรายวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การออกแบบการเรียนการสอน และการ
จัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษาและคณะครูที่ร่วมโครงการวิจัยระยะที่ 1   

   2.3.4  ขั้นการทดลองใช้โดยการจัดการเรียนรู้รายวิชาตามรอยพระยุคลบาท ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่ก าหนดไว้ในประมวลรายวิชา โดยได้มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียน การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย      
การพัฒนาตนโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท การศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ การฟังการ
บรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยได้มีการสะท้อนผลหลังจากจัดการเรียนการสอนเป็นประจ า
ทุกสัปดาห์เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

   2.3.5  ขั้นประชุมสะท้อนผลเพื่อทบทวน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

   2.3.6  ขั้นสรุปผลการเรียนรู้และนิทรรศการ  

   2.3.7  ขั้นประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ชี้วัดคุณลักษณะของนักศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชานี้มีการด าเนินการหลายด้านประกอบด้วย การประเมินด้านความรู้ การประเมินด้านการปฏิบัติตนตามรอยพระ
ยุคลบาทโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   
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การประเมินความสามารถในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ตาม
วิชาเอก ตลอดจนการประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้  

 2.4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     2.4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท ซึ่งประเมินจากผู้เรียนทั้งสามด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านเจตคติ เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยมีดังนี้ 1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคล
บาท 2) แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 3) แบบสอบถามการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือใช้การตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยน ามาแก้ไขปรับปรุงและน าไปใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือดังนี้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจมีค่าความเชื่อมั่ น 0.71 แบบวัดเจตคติมีค่าความเชื่อมั่น 0.94 และ
แบบสอบถามการปฏิบัติตนได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84 

    2.4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนารูปแบบ ผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ และผลการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิธี การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) การสนทนากลุ่มย่อย 
(focus group) 2) การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) การสอบปากเปล่าผลการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลมีดังนี้ แบบประเมินบันทึกการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท แบบประเมินผลงานที่ผู้เรียนได้พัฒนาขึ้นจากการที่ได้เรียนรู้จาก
หลักสูตรและรายวิชาที่สถานศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ   

2.5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

    2.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับระดับของข้อมูลแต่ละประเภทที่เก็บ
รวบรวมได้ เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้ผลการทดสอบค่าที (t-test) 

    2.5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ควบคู่ไปกับการตรวจสอบสามเส้า (methodology 
triangulation approach) เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความตรงและถูกต้อง 

 

 ผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยระยะท่ี 1 

1. ครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถออกแบบการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา
สามารถ พระราชประวัติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระราชด ารัส และพระบรมราโชวาท กับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่คณะครูในโรงเรียนทั้งสองแห่งพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบดังนี้ 
จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดคุณลักษณะ ดังนี้คือ มีความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ 
หลักการทรงงาน พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง มีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ตามหลักการทรงงานและทศพิธราชธรรม ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 1) ขั้นเตรียมความพร้อมของครู 2) ขั้นเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่จะเรียน 3) ขั้นสร้าง
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แรงบันดาลใจ โดยครูยกตัวอย่างหรือให้นักเรียนชมวีดิทัศน์ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร พระปรีชาสามารถ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4) ขั้นบูรณาการความรู้เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ พระราชประวัติ พระบรมราโชวาทกับการเรียนตาม
กลุ่มสาระ เช่น “ตรรกศาสตร์ในพระบรมราโชวาท”  “Our King : The Early Years” “ตามรอยพระยุคลบาท กังหันน้ าชัยพัฒนา 
เป็นต้น 5) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้หลักการทรงงาน เช่น ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม ท าตามล าดับขั้น ซื่อสัตย์ สุจริต 
จริงใจต่อกัน ท างานอย่างมีความสุข และรู้ รัก สามัคคี เป็นต้น 6) ขั้นสรุปผลและน าไปใช้ เป็นการสรุปความรู้ในสาระที่ได้จากการ
เรียนรู้และการหาแนวทางท่ีน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

2. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ครูสอนและเรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ โครงการพระราชด าริ พระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทสูงขึ้นทุกกลุ่ม 
ตลอดจนนักเรียนทุกชั้นเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในระดับมาก  

3. การปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทนักเรียนสามารถจัดท าโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการฯ โดยมีความรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มใจที่ได้ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระจริยาวัตรและคุณูประการ
ที่พระองค์มีต่อคนไทย  

ผลการวิจัยระยะท่ี 2 

การด าเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะครูทั้งสองโรงเรียนในการพัฒนา
รายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ได้มีการร่วมกันด าเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาข้อมูล การ
เตรียมการ การร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณลักษณะของนักศึกษา การก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชา การทดลองใช้
รูปแบบ การสะท้อนผล และร่วมกันประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในรายวิชาชีพครู มีจุดประสงค์ของรูปแบบเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ พระราชประวัติ โครงการฯ พระราชด าริ พระราชด ารัส และพระ
บรมราโชวาท หลักการทรงงาน ทศพิธราชธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีทักษะในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทโดยยึดหลักทศพิธราชธรรม ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
1) ขั้นสร้างแรงบันดาลใจโดยการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยาวัตร พระปรีชาสามารถ พระราชด ารัสพระบรม
ราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพ่ือปวงชนชาวไทย จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  2) ขั้นการ
ประเมินตนเอง ประเมินจุดดี จุดด้อยของตนเองที่ต้องการจะพัฒนา และศึกษาแบบอย่างพระจริยาวัตรที่ทรงบ าเพ็ญทศพิธราชธรรม 
3) ขั้นก าหนดเป้าหมายและปฏิบัติตน หลังการประเมินตนเองนักศึกษาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนและปฏิบัติตามรอยพระยุคล
บาทโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน โดยบันทึกการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 4) ขั้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาททั้งการน าพระราชด ารัส พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน มาก าหนดกระบวนการเรียนการสอน เช่น “ระเบิดจาก
ข้างใน” “ท าตามล าดับขั้น” “ภูมิสังคม” “องค์รวม” “ปลูกป่าในใจคน” และ“รู้ รัก สามัคคี” โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้                 
5) ขั้นทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบโดยการนิเทศจากทั้งผู้สอนและครูผู้สอนในโรงเรียนทดลอง 6) ขั้นสรุปและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และเสนอผลการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

2.  ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งสอบถามจากผู้เรียน
ภายหลังการประเมินผลการเรียนเสร็จสิ้นแล้วพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทในภาพรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ด้านลักษณะของรายวิชาและด้านการน าสิ่งที่เรียนไปใช้ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านความชัดเจนของประมวลรายวิชา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอนและการวัดผล
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ประเมินผลนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก จากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมพบว่า นักศึกษามีความเห็นตรงกันว่าเวลาที่
ก าหนดในการเรียนมีน้อยเมื่อเทียบกับกิจกรรมที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ เพราะงานที่ได้รับมอบหมายมีเป้าหมายและมีความคาดหวัง
สูงมาก  อย่างไรก็ตามผู้เรียนเห็นว่าการเรียนรายวิชานี้ท าให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท 
หลักการทรงงาน พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนไทย ท า
ให้รู้สึก เคารพรัก เทิดทูน เกิดความศรัทธา และน้อมน าแนวพระจริยาวัตรมาใช้ในการด าเนินชีวิต  นอกจากนี้ยังเห็นว่า การจัด
กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับขั้น มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

3.  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากการประเมินผลผู้เรียนที่ได้ด าเนินการอย่างหลากหลายและต่อเนื่องพบผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนดังนี้ 

  3.1  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง และทศพิธราชธรรม พบว่าผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  3.2  ด้านเจตคติ พบว่าผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในระดับมากที่สุด 

  3.3  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้โดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท โดยจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ เช่น “เซตกับภูมิสังคม” “ยางพาราปลูกป่าในใจคน” “ตลาดชุมชนบนความ
พอเพียง” “สถิติกับหลักการทรงงาน” เป็นต้น และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนจนเกิดผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสาระที่เรียน เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ทั้งยังผลให้ผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ
และการทรงงานที่ก่อประโยชน์แก่คนไทย เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีมากยิ่งข้ึน 

  3.4  ด้านการปฏิบัติตน จากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองและก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองตามรอยพระ
ยุคลบาทนั้น ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งระบุว่า “ก่อนหน้านี้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง แต่ยังไม่มีแนวทางที่ดีในการที่จะ
เริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง การเรียนวิชานี้ท าให้มีความคิดที่จะมุ่งมั่น ตั้งใจที่ จะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ตามรอยพระยุคลบาท..” จากผลการปฏิบัติตนพบว่านักศึกษาได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนโดยได้มีการบันทึกพฤติกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอนและจากเพ่ือน ผลการด าเนินการพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนและมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นและยังคงมีบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตั้งใจ  

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

จากการด าเนินการวิจัยพบว่า ด้วยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงมีพระปรีชาสามารถและ      พระราชกรณียกิจ
มากมายหลายด้าน ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ พร้อมที่จะน าไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้และเสนอแนะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวมทั้งผู้สอนต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนและถ่องแท้ก่อนการ
ออกแบบการเรียนรู้จึงจะท าให้การจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทมีความสมบูรณ์และมีคุณค่า 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้
เป็นการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยองค์การหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตาม
รอยพระยุคลบาท 

 

 


