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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและสร้าง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสังเคราะห์
องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ รวม 8 แผน แล้วตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ โดยน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จ านวน 3 ครั้ง ขั้นตอนที่ 3 
หาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ด าเนินการ
ตามแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 กลุ่ม (One Group Pretest – Posttest) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จ านวน 20 คน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม จ านวน 
2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) และขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์นวัตกรรม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มือ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
  ส าหรับครูและนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ กรอบแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ซึ่งการจัดการเรียนรู้มี 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1  ขั้นน า เข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระจ่างค่านิยม และขั้นที่ 3 ขั้นสรุป โดยขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กระจ่างค่านิยมมี 7 ขั้น ได้แก่ 1. การเลือกค่านิยมอย่างอิสระ 2. การเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง 
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3. การพิจารณาผลของทางเลือก 4. การแสดงเหตุผลกลุ่ม 5. การยึดมั่นค่านิยม 6. การแสดงค่านิยม 
7. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้ 
3 องค์ประกอบ คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์  
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพ 85.56/83.02 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 – 5 บ่งชี้ว่า ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5 หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ประกอบด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้แบบวัดทักษะการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ จัดท าเป็นเอกสารคู่มือเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้  การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
 
Abstract  

This study aims at developing instructional model for learning to live together for 
primary students in grade 4 – 5 in order to enhance the performance and effectiveness 
of research and development process. The research methodology and procedure are as 
follows 1) studying and analysing the fundamental data and developing the instructional 
model by studying and analysing the related theoretical framework, principles and 
methodologies. This is to synthesize the elements of leaning skills to live together, to 
determine the theoretical framework in developing instructional model and to provide 
eight 3-credit learning plans including  evaluating its quality by five experts in order to 
make it suitable for students. 2) verifying the effectiveness of instructional model by 
applying it with the students in grade 4 -5 in three classes 3) evaluating teaching 
performance by providing 2 sections of 20 students in grade 4 -5 of Baan Yung Ngam 
Border Patrol Police school with the 10-week course using one group pretest – posttest 
method. The subjects are chosen by cluster sampling method. 4) synthesizing the 
innovation of instructional model for learning to live together of the primary students by 
making it for the teachers and students in basic education level. According to the 
findings of this study, it is found that 

1. Instructional model for learning to live together for the students in grade          
4 – 5 consists of 6 elements which are theoretical framework, principles, objectives, 
contents, teaching procedure and evaluations & assessments. There are 7 stages of the 
teaching procedure which are 1) selecting the values independently 2) selecting own 
operational method 3) considering the consequences 4) giving the cluster reasons 5) 
adhering to values 6) expressing values and 7) determining the operational procedure 
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and synthesize the elements of leaning skills to live together in 3 aspects: critical 
thinking, being eager for knowledge & learning and seeing the value of human life by 
Instructional model for learning to live together for the primary students in grade 4 – 5 
has the effective rate at 85.56/83.02 which meet the criteria set.  

2. The performance in learning to live together of the primary students in grade 4 -
5 is significantly higher after providing the instructional model at the statistical rate of .01.  

3. The innovation of instructional model for learning to live together of the 
primary students consists of instructional model, Guide to use the learning plans and 
manual measurement the leaning skills to live together and The adoption instructional 
model prepared documentation broadcast for teacher.  
Keywords: Instructional model, manual leaning skills to live together 
 
บทน า 

เป้าหมายส าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย  
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันทั้งระหว่างประเทศ 
ระหว่างองค์กร และระหว่างบุคคล บนพ้ืนฐานสันติภาพ ความเสมอภาคและประโยชน์ร่วมกัน  กลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจึงใช้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนอันส าคัญ 
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555 : 13) 

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน  ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เท่ากับความตื่นตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะการด ารง 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ต้องมีพ้ืนฐานจากคนที่เรียนรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมชาติอ่ืน ปรับ
ทัศนคติ ยอมรับความแตกต่าง โดยมองข้ามความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ (น้ าผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล. 2556 
: 1) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ง
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 2)  

ในบริบทดังที่กล่าวมาข้างต้นย่อมจะส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ดังนั้นในการจัดการศึกษาทุกระดับจ าเป็นต้องมีการปรับตัวด้านการเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียน 
ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า ครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต และปรับกระบวนการ
เรียนรู้ และปรับทัศนคติ เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแนวคิดในจัด
การศึกษาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) เป็นแนวคิด
การศึกษาที่มุ่งพัฒนาค่านิยมที่เชื่อมโยงกับสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ช่วยเตรียมคนให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการในชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
(UNESCO. 1998 : 19 – 22) ซึ่งการน าแนวคิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันลงสู่ทางปฏิบัตินั้น ผู้สอนจะต้อง
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือการวิธีการที่บูรณาการ แนวทางหนึ่งคือ ใช้กลยุทธ์การสอนบนฐานการ
กระจ่างค่านิยม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจในการนิยามคุณค่าต่าง ๆ ด้วยตนเอง และการสอนจากสิ่งที่เป็น
เรื่องข้อเท็จจริงและมโนทัศน์ มาเป็นระดับของการให้คุณค่า และตรวจสอบค่านิยมของตนเอง และยัง
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สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ โดยครูเป็นผู้ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนเปลี่ยนแบบแผน
พฤติกรรมตนเอง (Raths, ; et al. 1966 : 11) 

ดังนั้น โจทย์ส าคัญในการวิจัยนี้จึงมุ่งค้นหา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการสอนที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้มีเกิดทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน สามารถใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเรียนรู้และเห็นคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ อันน าไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างสมานฉันท์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 

2. เพ่ือหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 

3. สังเคราะห์นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา เพ่ือการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
โดยศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิดการกระจ่างค่านิยม (Raths, ; et al. 1966: 28) แนวคิดโยนิโสมนสิการวิธีคิด
แบบคุณโทษและทางออก (พระธรรมปิฏก. 2546: 675 – 727) และหลักการของรูปแบบการสอนที่เน้น
คุณธรรมน าวิชาการของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. 2550: 42) เพ่ือสังเคราะห์
โครงร่างของรูปแบบ โดยน าแนวคิดการกระจ่างค่านิยมมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

- ทักษะการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน 
ท้ัง 3 องค์ประกอบ คือ 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  
3. การเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
- นวัตกรรมรูปแบบการจัด            
การเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
ก าหนดคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคม
อาเซียน เพื่อให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลท่ีมีความ
เฉลียวฉลาดทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน 
การศึกษาจะต้องเตรียมทุกคนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ           
การจัดการในชีวิตในโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- แนวคิดการกระจ่างค่านิยม 
กระบวนการท่ีท าให้บุคคลได้ค้นหาค่านิยมด้วยตนเอง โดยการหา
เหตุผลมาตัดสินใจเลือกว่าสิ่งใดควรกระท าหรือไม่ควรกระท าและ
น าไปปฏิบัติจนเกิดความกระจ่างว่าเป็นค่านิยมท่ีแท้จริงหรือไม่ 

- แนวคิดโยนิโสมนสิการวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก    
การคิดให้ครบท้ังข้อดี ข้อบกพร่องหรือการยอมรับท้ังสองส่วนตามจริง 

- แนวคิดของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
การสร้างบรรยากาศของความสงบ ความรัก ความเมตตา 
ท่ีส าคัญคือบรรยากาศท่ีปลอดภัยส าหรับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิดที่เกี่ยวข้อง     
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้                   
เพื่อการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4 – 5 เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เป็นการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

และสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 และสังเคราะห์โครงร่างของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  จากนั้นสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง และสร้างแบบวัดทักษะการเรียนรู้เพ่ือ
การอยู่ร่วมกันจ านวน 2 ฉบับ แบบวัดฉบับที่ 1 เป็นแบบวัดด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบอัตนัย จ านวน 6 ข้อ แต่ละข้อมีข้อค าถามย่อย 3 ข้อ และแบบวัดฉบับที่ 2 เป็นแบบวัดด้าน
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและการเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบสถานการณ์ จ านวน 40 ข้อ น า
โครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบวัดที่พัฒนาขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบเบื้องต้น ท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พิจารณาถึงความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบวัด จากนั้นวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item - Objective Congruence : IOC) 
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป น าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง
เครื่องมือ 

ขั้นตอนที่ 2 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เป็นการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้และหาประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบรายบุคคล 

(Individual Tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random)  

2. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มเล็ก (Small 
Group Tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนบ้านควนประ จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มง่าย (Simple Random Sampling)  

3. น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันไปทดลองใช้กับนักเรียนแบบภาคสนาม (Field 
Tryout)  โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บ้านปากแพรก จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลาก จากนั้นวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 แล้วน าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อน
น าไปทดลองใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 3 หาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เป็นการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 

ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม จ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน โดยด าเนินการตามแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองทดสอบก่อนและหลังเรียน 1 
กลุ่ม (One Group Pretest – Posttest) จากนั้นวิเคราะห์หาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบที 
(t-test Dependent Samples)  

ขั้นตอนที่ 4 สังเคราะห์นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา  

เป็นการสังเคราะห์นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยจัดท าเป็นเอกสารคู่มือการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 

1.1  ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการอยู่ ร่วมกันส า หรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 – 5 

1.1.1 รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดยผสานแนวคิดการกระจ่างค่านิยม (Raths, ; et al. 1966 : 
28) แนวคิดโยนิโสมนสิการวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (พระธรรมปิฏก. 2546 : 675 – 727) และ
หลักการของรูปแบบการสอนที่เน้นคุณธรรมน าวิชาการของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (อาจอง  ชุมสาย 
ณ อยุธยา. 2550 : 42) ภายในรูปแบบมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ กรอบแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 
หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งการจัดการเรียนรู้มี 3 
ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระจ่างค่านิยม และขั้นที่ 3 
ขั้นสรุป โดยขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระจ่างค่านิยมมี 7 ขั้น ได้แก่ 1. การเลือกค่านิยมอย่างอิสระ 
2. การเลือกแนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง 3. การพิจารณาผลของทางเลือก 4. การแสดงเหตุผลกลุ่ม 
5. การยึดมั่นค่านิยม 6. การแสดงค่านิยม 7. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ โดยรูปแบบนี้มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันทั้ง  
3 องค์ประกอบ คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ การเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ ได้จาก
การสังเคราะห์แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนระดับ
ประถมศึกษา 

1.1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โครงร่างรูปแบบการจัด           
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และแผนการจัดการ
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เรียนรู้ มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

1.2.1 ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้ง 8 แผน จากการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 344.6 จากคะแนนเต็ม 480 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 71.79 และ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.60 จากคะแนนเต็ม 120 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.50 
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5  จากการ
ทดลองใช้ครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.79/70.50 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ 
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ 

1.2.2 ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้ง 8 แผน จากการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 376.13 จากคะแนนเต็ม 480 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78.36 และ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.33 จากคะแนนเต็ม 120 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.11 
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากการ
ทดลองใช้ครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.36/76.11 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ 
การควบคุมชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย 

1.2.3 ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้ง 8 แผน จากการทดลอง
ใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 410.7 จากคะแนนเต็ม 480 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.56 และ
คะแนนหลังการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.63 จากคะแนนเต็ม 120 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 83.02 
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จากการ
ทดลองใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56/83.02 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ 
การควบคุมชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 พิจารณาจากการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียน
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทักษะการเรียนรู้การเพื่อการอยู่ร่วมกันก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้จากการทดลองใช้จริง (n = 20) 

 

ทักษะการ
เรียนรู้เพื่อ 

การอยู่ร่วมกัน 

การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
การเห็นคุณค่าความเป็น

มนุษย์ 
คะแนน

เต็ม X  S.D. 
คะแนน

เต็ม X  S.D. 
คะแนน

เต็ม X  S.D. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

14.10 
32.65 

9.06 
4.57 

40 
40 

26.70 
35.30 

3.68 
1.97 

40 
40 

26.35 
36.40 

3.80 
1.63 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านการ
เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.40 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63  รองลงมา
คือ ด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 และและด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.65 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.57 
 
ตารางท่ี 2   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้จากการทดลองใช้จริง (n = 20) 
 

ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน คะแนนเต็ม X  S.D. t P-value 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

120 
120 

67.15 
104.35 

14.63 
6.29 

17.55 .000** 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลการสังเคราะห์นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ได้นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันที่ประกอบด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการใช้แบบวัดทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และแนวทางการ
น ารูปแบบไปใช้ จัดท าเป็นเอกสารคู่มือเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยผสานแนวคิดการกระจ่างค่านิยม (Raths, ; et al. 1966 : 28) แนวคิด              
โยนิโสมนสิการวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก (พระธรรมปิฏก. 2546 : 675 – 727) และหลักการของ
รูปแบบการสอนที่เน้นคุณธรรมน าวิชาการของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา. 
2550 : 42) รวมทั้งการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้สังเคราะห์ได้องค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ กรอบแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การ
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จัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้แบบกระจ่างค่านิยมทั้ง 7 ขั้น ที่มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  

1.1 ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 1 แบบรายบุคคล (Individual  Tryout) พบว่า ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5 เท่ากับ 
71.79/70.50 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ 

1.2 ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) พบว่า ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 5 เท่ากับ 
78.36/76.11 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ การควบคุมชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย 

1.3 ผลการทดลองใช้ครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 เท่ากับ 
85.56/83.02 และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข คือ การควบคุมชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 มีค่าเท่ากับ 85.56/83.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ที่เป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
– 5 มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง เป็น
การฝึกและเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ ได้ตัดสินใจด้วยตนเองโดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นต่อตนเองต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาค าตอบที่เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา มีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของนาตยา ปิลันธนานนท์ (2528: 41) ที่กล่าวว่า การกระจ่างค่านิยมส่งเสริมให้นักเรียนพิจารณา
ถึงผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกแต่ละทางเลือก แล้วเลือกแนวทางที่เขาคิดว่าให้ผลที่เขาพอใจที่สุด ซึ่งการ
ประเมินทางเลือกอาจใช้ตนเองเป็นหลัก หรือมองจากผู้อ่ืน หรือสังคม และจากขั้นตอนในการตัดสินใจของ
กระบวนการกระจ่างค่านิยมที่ได้ให้นักเรียนมี การฝึกปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ซ้ า ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความ
กระจ่างในค่านิยมของตนเอง  

2. ทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่พัฒนาขึ้น 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการ
เรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้รับการฝึกการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลพิจารณาคุณโทษ 
ทางออก รวมถึงผลดีและผลเสียในการตัดสินใจเลือก ท าให้นักเรียนมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องเหมาะสม สามารถน าวิธีการคิดไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นค่านิยม
ของตนเองในการแสดงออกถึงทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนาตยา 
ปิลันธนานนท์ (2528 : 537) ที่กล่าวว่า วิธีการฝึกกิจกรรมการกระจ่างค่านิยมเน้นที่วิธีการ โดยมุ่งที่ทักษะ
การค้นหาและสร้างค่านิยมของตนเอง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมอย่างเป็นขั้นตอน ดังนั้นการ
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ท าความกระจ่างในค่านิยมจึงเป็นสื่อความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกในตนเองและผู้อ่ืน รู้และเกิดทักษะการ
ตัดสินใจ พร้อมทั้งเกิดความยึดมั่นใน ความเชื่อของตน เมื่อตนได้แสดงค่านิยมที่เป็นขั้นตอนของการ
ส ารวจค่านิยมที่แท้จริงก็จะส่งผลให้เกิดค่านิยมในการแสดงออกถึงทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
สูงขึ้น 

3. นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ประกอบด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  คู่มือการใช้แบบวัดทักษะ              
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และแนวทางการน ารูปแบบไปใช้ จัดท าเป็นเอกสารคู่มือเผยแพร่แก่ครูใน
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หน้าที่พลเมือง หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ เป็นต้นว่า รายวิชาสังคม
ศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ หรือน าไปประยุกต์ใช้ในการวัดทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอ่ืน ๆ เป็น
ต้นว่า ความเป็นพลเมืองที่ดี การดูแลรักษาทรัพยากร ซึ่งนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่
ร่วมกัน มีความเชื่อมโยงกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ยึดหลักส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning 
to live together) อย่างสันติสุข การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตย และการ
บรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมทุกคนให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการในชีวิตใน
โลกทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (UNESCO. 1999 : 19 – 22) 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกัน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบกระจ่างค่ านิยมใน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง จากผลการวิจัยที่พบว่าทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนสูงขึ้น 
ดังนั้นครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
แพร่หลายมากขึ้น  

2. สถานการณ์ในกรณีตัวอย่างที่ครูน ามาใช้ควรเป็นสถานการณ์ปัญหาในการเรียนรู้ เ พ่ือ         
การอยู่ร่วมกันที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของนักเรียน  โดยครูผู้สอนต้องประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือการอยู่ร่วมกันเพ่ือพัฒนาทักษะ           
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันเน้นการพัฒนาค่านิยมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูผู้สอนจะต้องเสริมสร้าง การน า
ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตนไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างเป็นสุข  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอ่ืน ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 – 5 เป็นต้นว่า ความเป็นพลเมืองที่ดี การดูแลรักษาทรัพยากร หรือทักษะที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  

2. ควรมีการวิจัยถึงทักษะการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นต้น 
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3. ควรศึกษาวิจัยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวและเก็บข้อมูลแบบอนุกรม (Time Series) เพ่ือทราบถึงพัฒนาการและระดับความคงทนของทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลา 
 
ค าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณส าหรับการสนับสนุนให้โครงการวิจัยบรรลุผลส าเร็จด้วยดี 
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