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บทคัดย่อ 
 
ช่ือเร่ือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ  เขา้ถึง  
  และพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับ    
  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ช่ือผู้วิจัย นายธีรวีร์  แพบวั ต าแหน่ง ครู   
  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  
  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  
ปีท่ีศึกษา 2560  
 การวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา”  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์
ของการวิจยัเพื่อ 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เข้าถึงและ
พฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนในการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึงและ
พฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                   
3. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนว
พระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน    
การอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  15 ห้องเรียน รวมนกัเรียนจ านวน 
854 คน และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลยั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน             
1 หอ้งเรียน รวมนกัเรียนจ านวน 50 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. แผนการจดัการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน                
ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 แผนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 
ปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียน 1.2 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 พื้นฐานการอ่านจบัใจความส าคญั                       
1.3 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การอ่านจบัใจความจากบทความส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน (การอ่าน                    
จบัใจความบทความ) 1.4 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 การอ่านจับใจความเร่ืองสั้ นชุด “ในหลวงของ
แผ่นดิน” (การอ่านจบัใจความเร่ืองสั้น) 1.5 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 การอ่านจบัใจความจากนิทาน
อาเซียนและนิทานคุณธรรม (การอ่านจบัใจความนิทาน)  1.6 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 การอ่านจับ
ใจความจากบทร้อยกรองชุด “เยน็ศิระเพราะพระบริบาล” (การอ่านจบัใจความร้อยกรอง) 1.7 แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ี  7 ทดสอบหลงัเรียนและท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบทดสอบ
ปรนยัจ านวน 4 เลือก จ านวน 30 ขอ้ 3. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนกัเรียนต่อการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และ 4. แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบแผน                
การวิจยัเป็น  Pre Experimental Designs  แบบ One – Group Pretest Design วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาค่า t – test แบบ dependent และการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis)   

ผลการพฒันาปรากฏ ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบไปดว้ยกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 1) ขั้นปลูกจิตส านึก 2) กระบวนการจดัการเรียนรู้ (1) ขั้นเขา้ใจ ประกอบดว้ย (1.1.) การใช้
ข้อมูลท่ีมีอยู่  (Existing data) (1.2) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) (1.3) การวิเคราะห์และวิจัย 
(Analytics and Research) และ (1.4) ก ารทดลองจน ได้ ผ ล จ ริ ง  (Experiment till actionable results)                
(2) ขั้นเข้าถึง ประกอบด้วย (2.1) ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) (2.2) เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 
(Understand target) และ (2.3) สร้างปัญญา (Educate) น ามาสู่ (3) ขั้นพฒันา ประกอบดว้ย (3.1) เร่ิมตน้
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ด้วยตนเอง และพึ่ งพาตนเองได้ (Self-initiated & Self-reliance) และ (3.2) ต้นแบบเผยแพร่ความรู้ 
(Prototype and role model)  การประเมินและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง  .80  ถึง  1.00  และจากการทดลอง พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 87.03/ 87.93    
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนในการเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 
ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01                          
 3.  ความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียนไปแลว้ 2 สัปดาห์  โดยใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน ตามแนวพระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า คะแนนทดสอบหลงัเรียนไปแลว้ 2 สัปดาห์กับ
คะแนนทดสอบหลงัเรียนไม่แตกต่างกนั  
 4. พฤติกรรมการท างานกลุ่มโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระราชด ารัส “เข้าใจ  
เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่าน จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
พบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่ม โดยรวมกนัทุกรายการมีค่าเฉล่ีย (X  = 2.69) อยู่
ในระดบัดี 
 5.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนว               
พระราชด ารัส “เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันา” เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจบัใจความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.39 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 


