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1.  ความเป็นมา 
 
 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโรงเรียนในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีที่ตั้ง
กระจายอยู่ตามแนวชายแดนพ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม         
ทั่วทุกภาคของประเทศ ปรัชญาโรงเรียนคือ "สร้างภูมิปัญญา พัฒนา
คุณภาพชีวิต สัมฤทธิผลความมั่นคง" ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์
สร้างโรงเรียน มีอาคารเรียนถาวร สื่ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ  อีกทั้ง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังทรงอุปถัมภ์โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนด้วย จึงท าให้กิจการของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน มีความเจริญก้าวหน้าขยายออกไปอีกหลายพ้ืนที่ และตั้งแต่       
ปี พุทธศักราช 2523 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโครงการตามพระราชด าริให้กับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือด าเนินการพัฒนาให้เด็กและชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การด าเนินงานโครงการพระราชด าริมีครูที่เป็น
ต ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้  โดยให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมของโรงเรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน         
จนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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 ศักยภาพของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญประการหนึ่ง 
คือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการก ากับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง         
เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกในสาระ (deep knowledge) ตลอดจนสามารถ         
คิดวิเคราะห์ถักทอ (weaving) ความรู้ และปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม ผู้สอนให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานของผู้เรียน ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เกื้อหนุนให้ผู้เรียนน าเสนอความคิดของตนเองเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ 
ต่อยอดความรู้ และนวัตกรรม ฝึกให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์              
การเรียนรู้ด้วยตนอง ศักยภาพของผู้สอนยุคใหม่ประกอบด้วยความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการ    
รู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ทีเ่สริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรียนรู้  และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการน า ความรู้             
ที่ครบวงจรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มาจากการน าความคิดรวบยอดหลัก 
(main concepts) รวมทั้งสมรรถนะ และคุณลักษณะมาเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกและโค้ชการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ที่ก าหนด  
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การออกแบบการเรียนรู้ เป็นการน าค าอธิบายสาระการเรียนรู้              
มาวิเคราะห์ความคิดรวบยอดหลักร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ สื่อ      
และแหล่งเรียนรู้ เวลาเรียน และการวัดประเมินผล (วิชัย วงษ์ใหญ่ 
และ มารุต พัฒผล. 2556) ส่วนการโค้ชเพ่ือการรู้คิด (cognitive 
coaching) เป็นศักยภาพของผู้สอนในโลกแห่งการเรียนรู้ ยุคใหม่         
ที่พัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) โดยท าหน้าที่เป็นโค้ช       
ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ การคิด ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด การโค้ชเป็นกลไกการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง 
(higher – order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) 
โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
การให้ค าแนะน า การชี้แนะการคิด วิธีการคิด การเรียนรู้ กระตุ้นผู้เรียน
ให้ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้  ( inspiration)  ซึ่ งจะน าไปสู่              
การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2557, 
Costa and Garmston. 2002, Knight. 2009, Sweeney. 2011, 
Marzano and Simms. 2012)  
 ส าหรับการะประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด 
และความสุขในการเรียนรู้  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบศักยภาพด้านการรู้คิดของผู้เรียน ได้แก่ ความจ าความเข้าใจ 
(memory) ความสนใจ (attention) การรับรู้ (perception) ภาษา 
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(language) และความคิด (though) โดยเป็นการประเมินที่ด าเนินการ
ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
การตั้งค าถาม การรายงานตนเอง ตลอดจนการทดสอบและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาศักยภาพด้านการรู้คิดอย่างต่อเนื่องด้วยการสะท้อน
ผลการประเมินเชิงสร้างสรรค์ (creative feedback) ท าให้ผู้เรียน      
มีศักยภาพด้านการรู้คิดดังกล่าวดียิ่งขึ้น (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต      
พัฒผล. 2556, Hodges. 2007, Scharmer. 2007, Moss and other. 
2008, Sprenger. 2008, Tan and Seng. 2008, Leighton and 
Gierl. 2011, Battista. 2012) ส่วนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้   
เป็นการวิจัยที่ด าเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้  เ พ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการวิจัยตามวงจรของการวิจัยตามล าดับ 
ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ  
4) การสะท้อนผลสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน (ชูศรี วงศ์รัตนะ,  
วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมย์ ศิริกาญจน์ โกสุมภ์. 2546, สุวิมล ว่องวานิช. 
2550, วิชัย วงษ์ใหญ่: 2557, Stringer. 2004, Volk. 2010)  
 เมื่อผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วย่อมท าให้ผู้ เ รี ยนมี คุณภาพสู งขึ้นทั้ ง ในด้ าน
กระบวนการคิด ทักษะชีวิตและความสุขในการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
กระบวนการคิดซึ่งนับว่าเป็นศักยภาพในการประมวลข้อมูลเพ่ือบรรลุ
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วัตถุประสงค์ของการคิด เช่น การท าความเข้าใจ การตีความ           
การท านาย การประเมินคุณค่า การจ าแนก การจัดหมวดหมู่         
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นความสามารถ
ของผู้เรียนที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัว การตระหนักรู้ และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา      
อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนและมีความสุขในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้สึก          
ที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทางการเรียนรู้  อันเกิด         
มาจากกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนดังนั้น       
การพัฒนาครูที่เป็นการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่เป็นปัจจัย
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญจ าเป็น ส าหรับการจัดการศึกษา (Jasper. 2006, National 
Professional Development Center. 2008, The Organization 
for Economic Cooperation and Development. 2009, Mizell. 
2010, Marzano Research Laboratory. 2012, DeMonte. 2013)  
  ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนคือผู้ที่ท าหน้าที่จัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนทุกด้านให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีอาชีพหลักคือการรับราชการต ารวจ 
สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
โดยไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพครูโดยตรง ท าให้เห็นว่า      
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
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ชายแดนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการรู้คิด ทักษะชีวิต และความสุขในการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ 
ได้ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องจากมี
จ านวนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 4 โรงเรียนที่มีความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา
ประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ระหว่างผู้เรียนที่เป็นคนไทย 
พม่า มอญ กะเหรี่ยง สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนโดยทั่วไปในปัจจุบัน 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

     1. เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  4. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน         
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

  ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
  ครู ใหญ่และครู โรง เรียนต ารวจตระเวนชายแดน          
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเฮงเค็ลไทย โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย แบ่งเป็นครูใหญ่จ านวน 4 คน และครู
จ านวน 31 คน  
 
  ตัวแปรที่ศึกษา  
   การวิจัยครั้งนี้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ  
โดยที่แต่ละระยะมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 1 คือ สภาพบริบท
การจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอ       
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 2 คือ 1) ความรู้ความ
เข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2) การโค้ชเพ่ือ
การรู้คิด 3) การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุข
ในการเรียนรู้ และ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 3 คือ องค์ประกอบ
และสาระส าคัญของรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยระยะที่ 4 คือประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
   มกราคม 2557 – กันยายน 2557 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ระยะที ่ 1  การศึกษาบริบทการจัดการศึ กษาของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นการวิเคราะห์บริบทการจัด
การศึกษาและความต้องการของครูใหญ่และครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนวัดสุธาสินี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
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 ระยะที่  2  การด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นการน าผลการ
วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษาและความต้องการของครูใหญ่และครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ในระยะที่ 1 มาด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ต้นมะม่วง โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย  

 
 

 ระยะที่  3  การสั ง เ คราะห์ รู ปแบบการ เสริ มสร้ า ง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
เป็นการสังเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ          
เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอ ไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
 ระยะที่  4  การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน     
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 
    5.1 ผลการศึกษาบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
 

  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนวัดสุ ธาสินี  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน             
บ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย             
มีบริบทเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนทั้ง 4 โรงเรียน เปิดท าการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเข้าเรียนทั้งเด็กที่เป็นคนไทย เด็กที่
มีเชื้อสายพม่า มอญ และกะเหรี่ยง 2) การจัดครูเข้าสอนในแต่ละ
ระดับชั้นใช้รูปแบบของครูประจ าชั้นที่ครูหนึ่งคนรับผิดชอบจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหนึ่งชั้นเรียน ครูทั้งหมดเป็นต ารวจ
ชั้นประทวนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (กก.ตชด. 
13) นอกจากนี้ยังมีครูที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี     
อีกด้วย 3) การจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออก
เขียนได้และด้านคณิตศาสตร์เป็นส าคัญ เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้และการด ารงชีวิต 4) โรงเรียนไม่มีศึกษานิเทศก์หรือบุคลากร     
ที่ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้กับครู 5) ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบการประเมิน       
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พ.ศ. 2554 – 2558 มีประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ
คิดของผู้เรียน การบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   
การเรียนรู้ตามสภาพจริ ง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 6) จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นลักษณะ
การบูรณาการสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับสี่เสาหลักทางการศึกษา 
ได้แก่ การเรียนเพ่ือรู้ การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพ่ือการ 
อยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
 
 5.2 ผลการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้       
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 

     ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 
 -   ผลการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ได้น า       
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นไปปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับบริบทการจัดการเรียนรู้ของตนเองและน าไปใช้จัดการเรียนรู้ 
นอกจากนี้จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยังพบว่า ครูได้ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
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เทคโนโลยีเข้ากับโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้แก่โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการ
ฝึกอาชีพ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองในสถานการณ์จริง 
 การด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ผู้วิจัยได้ใช้ภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนแต่ละโรงเรียน         
มาเป็นสื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยถ่ายภาพเก็บไว้ก่อน
แล้วน ามาจัดท าน าเสนอด้วยโปรแกรม Power point ใช้ประกอบการ
อธิบายและยกตัวอย่าง ซึ่งภาพถ่ายในลักษณะดังกล่าวสามารถดึงดูด
ความสนใจของครูที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี        
อีกทั้งสามารถกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการได้อีกด้วย รวมทั้งช่วยท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ชัดเจนมากข้ึน   
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น าเสนอตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพ่ือให้
ครูได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ กับโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ที่มีความสมบูรณ์ทั้ ง ในด้านการเชื่อมโยง
สาระส าคัญเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้แหล่งการเรียนรู้และการ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าวได้ช่วยท าให้ครูมีความรู้  
ความเข้าใจและเห็นรูปธรรมของการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น 
 ปัจจัยที่ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้        
ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือความสามารถในการวิเคราะห์สาระส าคัญของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตรระดับชั้นที่ครูรับผิดชอบ
จัดการเรียนรู้ มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ แล้วน าไปออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน ซึ่งครูที่จะสามารถวิเคราะห์สาระส าคัญได้นั้นจะต้องมีความรู้        
ที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนการน าสาระส าคัญต่างๆ มาออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ จะต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นส าคัญ เพ่ือที่จะท าให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ สนุกสนานและสร้างความประทับใจ 
เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ 
 ในส่วนของรูปแบบการบูรณาการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
โรงเรียน ที่ก าหนดให้ครู 1 คน ท าหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน        
1 ระดับชั้น รูปแบบการบูรณาการที่เหมาะสม คือ การบูรณาการแบบ
สอดแทรก (infusion) ที่ครูสามารถสอดแทรกสาระส าคัญของกลุ่ม
สาระต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความซับซ้อน
มากนัก นอกจากนี้การบูรณาการแบบใยแมงมุม (web) ยังเป็นรูปแบบ
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การบูรณาการที่ครูสามารถน าสาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ แล้วก าหนดหัวเรื่อง ( theme) 
ของการเรียนรู้เป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของตนเอง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การบูรณาการแบบใยแมงมุมนี้ครูสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองโดยอิสระซึ่งอาจใช้แหล่ง          
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เป็นสิ่งสนับสนุน      
การเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งการเรียนรู้ ในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนได้อีกด้วย เช่น 
วัด ร้านค้า ผู้ประกอบการธุรกิจ ครูภูมิปัญญา เป็นต้น โดยอาจให้
ผู้เรียนไปสัมภาษณ์ สังเกต และลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 การใช้กระบวนการเรียนรู้ (learning process) การเรียนรู้
แบบบูรณาการจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน        
ครูควรใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ไปตามข้ันตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ จะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
คิดให้กับผู้เรียน เช่น กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
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ส าคัญมากที่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนควรน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
 
 -   ผลการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด 
  จากการติดตามการน าแนวคิดหลักการโค้ชเพ่ือการรู้คิด      
ไปปฏิบัติของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 โรงเรียน พบว่า 
ครูได้ตั้งค าถามที่ทรงพลัง (power questions) กับผู้เรียน เช่น ถามว่า
ผู้เรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ผู้เรียนจะวางแผนการท างานนี้อย่างไร 
เป็นต้น  
  จากการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพด้านการโค้ชเพ่ือการ
รู้คิดของครู ผู้วิจัยได้ใช้หนังสือ เรื่อง “การโค้ชเพ่ือการรู้คิด” เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ให้กับครู ให้ครูได้ศึกษาและน าไปปฏิบัติโดยหนังสือดังกล่าว
ครูสามารถน าไปปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของผู้เรียนได้ทันที เช่น 
ตัวอย่างค าถาม ที่ทรงพลัง (power questions) ที่ครูสามารถน าไปใช้
ถามผู้เรียนได้ทันทีในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง การมีตัวอย่างที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง ท าให้การเสริมสร้างศักยภาพครูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  สิ่งส าคัญของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดที่ควรพัฒนาให้กับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อย่างต่อเนื่อง คือ Hard skills และ 
Soft skills ของผู้โค้ช โดยที่ Hard skills เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ
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ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ความรู้ในเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนรู้ 2) ความรู้
ในวิธีการจัดการเรียนรู้ 3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ และ 4) ความรู้ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
  ส่วน Soft skills ของผู้โค้ช ประกอบด้วย 1) มีบุคลิกภาพดี
2) มีความสามารถในการสื่อสาร 3) มีความสามารถในการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาพูดและภาษากาย 4) มีมารยาททางสังคม 5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี        
6) มีความสามารถในการบริหารจัดการ 7) ทักษะการตั้งค าถามและ
การฟัง 8) การคิด 9) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  ส าหรับการตั้งค าถามที่กระตุ้นการคิด หรือค าถามทรงพลัง 
ครูควรน าไปใช้ถามกับผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดของตนเอง ค าถามทรงพลังที่ควรถามบ่อยๆ เช่น 
ผู้เรียนคิดอย่างไร ผู้เรียนจะวางแผนการท างานอย่างไร ผู้เรียน เห็นด้วย
หรือไม่เพราะอะไร สิ่งที่ผู้เรียนภาคภูมิใจในชิ้นงานคืออะไร เพราะ
สาเหตุใดผลจึงออกมาเป็นแบบนี้ เป็นต้น  
  การตอบสนองต่อค าตอบของผู้เรียน เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่
ครูไม่ควรมองข้าม เมื่อถามไปแล้วครูควรตั้งใจรับฟังค าตอบของผู้เรียน 
หากผู้เรียนไม่ตอบค าถามทันทีครูควรรอคอยค าตอบจากผู้เรียนก่อนที่
จะเฉลยค าตอบ และไม่วิพากษ์วิจารณ์ค าตอบของผู้เรียน เพราะจะท า
ให้ผู้เรียนไม่อยากตอบค าถามของครู  
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  การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็น
หัวใจที่ส าคัญของการโค้ชที่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนควรใช้
พัฒนาระดับขั้นการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นขั้นตอน 
  แนวการตั้งค าถามผู้เรียนดังตัวอย่างข้างต้น ครูควรใช้อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเป็นการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนไปตามล าดับ
ขั้นความซับซ้อน (complexity) ของการคิดไปตามล าดับขั้นตอน และ
จากการที่ครูได้น าตัวอย่างค าถามทรงพลังไปใช้ถามผู้ เรียน ใหม่ๆ 
ผู้เรียนบางคนอาจใช้เวลาในการตอบค าถามมาก อาจเป็นเพราะเขา
ก าลังใช้ความคิดอยู่ ซึ่งครูควรอดทนรอฟังค าตอบของผู้เรียน  
 
 -  ผลการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุข      
ในการเรียนรู้ 
  จากการสังเกตพฤติกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของครู 
พบว่าครูได้น าตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ชนิดต่างๆ ไปใช้         
ในชั้นเรียนของตนเอง มีการวิเคราะห์ผลการประเมินว่าผู้เรียนคนใดที่มี
ผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้เรียนคนใดต้องได้รับการสอน
ซ่อมเสริม หรือต้องได้รับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดอย่างเป็น
ระบบ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างแบบประเมิน
ต่างๆ การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด    
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มีจุดเน้นเพ่ือให้ผู้สอนมีสารสนเทศเกี่ยวกับการรู้คิดและความสุขในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ความสามารถในการจดจ า ความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ความสามารถในการคิด เป็นต้น ซึ่งสารสนเทศ
ดังกล่าวจะถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างการรู้คิด           
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าเอกสารประกอบ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
การรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้” ขึ้นเพ่ือมอบให้กับครูใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ โดยที่เอกสารดังกล่าวประกอบด้วย สาระส าคัญของการ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) ที่เป็นวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย ใช้วิธีการประเมิน        
ที่หลากหลาย ประเมินหลายช่วงเวลา และน าผลการประเมิน            
มาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
การประเมินที่เน้นการพัฒนา (assessment for improvement) 
มากกว่าการประเมินเพ่ือการตัดสิน (assessment for judgment) 
นอกจากนี้ยังมีชุดแบบประเมินต่างๆ ที่ครูสามารถน าไปใช้ได้ทันที 
ประกอบด้วยแบบประเมินด้านการคิด แบบประเมินด้านทักษะ
กระบวนการ และแบบประเมินด้านคุณลักษณะ ซึ่งครูได้น าแบบ
ประเมินนี้ไปใช้จริงในชั้นเรียนของตนเอง พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าผู้เรียน
คนใดท่ีต้องได้รับการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ 
  นอกจากนี้ในระหว่างการด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ครูยั งได้ เรียนรู้แนวคิดหลักการของการประเมินผลการเรียนรู้             
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ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ ใช้หลักการประเมิน 
ตามสภาพจริง 4 ประการ ได้แก่ 1) ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น 
ผู้สอน ผู้เรียน เพ่ือนและผู้เกี่ยวข้อง 2) ใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การตรวจผลงาน 3) ประเมิน
หลายๆ  ครั้ง ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
หลังเรียน และติดตามผล  4) สะท้อนผลการประเมินไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ซึ่งการที่ครูได้เรียนรู้และมีความ
เข้าใจในหลักการประเมินดังกล่าว ท าให้ครูสามารถด าเนินการประเมิน
ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น ตลอดจน การแสวงหาวิธีการช่วยเหลือ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น การสอนซ่อมเสริมในเวลาพักเที่ยง เป็นต้น  
  ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ครู ใช้             
อย่างชัดเจน คือการประเมินด้านความรู้ อย่างไรก็ตามการประเมิน 
ด้านกระบวนการเรียนรู้หรือการประเมินด้านทักษะยังคงเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะการท างาน 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการวางแผน ตลอดจนทักษะการคิด      
ด้านต่างๆ ที่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าแนวคิด
หลักการประเมินตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
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 -  ผลการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 
  ผลด า เ นิ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ยภ า พด้ า นก า ร วิ จั ย             
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท าให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ชัดเจน            
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแนวทางในการท าวิจัยของตนเอง จากการที่ครู       
ได้ศึกษาเอกสาร เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งสาระส าคัญ
และตวัอย่างการเขียนรายงานการวิจัย 
  จากการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย         
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยใช้
หนังสือ เรื่อง “จากการวิจัยสู่การเรียนรู้และภูมิปัญญา” ซึ่งเป็นหนังสือ             
ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอสาระส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนา       
การเรียนรู้ พร้อมกับตัวอย่างรายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ครูประถมศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้
มอบให้กับครูทุกคนรวมทั้งครูใหญ่ด้วยเพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่อง
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและน าไปใช้เป็นแนวทางของ
การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตนเอง  
  ครูที่ได้ศึกษาหนังสือดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อการที่มี
ตัวอย่างงานวิจัยที่ได้น าเสนอไว้ในหนังสือสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่าง
การเขียนรายงานการวิจัยของตนเองได้เป็นอย่างดี การน าเสนอตัวอย่าง
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การเขียนรายงานการวิจัยแบบหน้าเดียว ช่วยท าให้ครูอยากท าวิจัย  
มากขึ้น  
  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะท าให้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัย  
อยากท าวิจัยเรียนรู้กระบวนการท าวิจัย และลงมือท าวิจัยโดยที่จุดเน้น
ของการพัฒนา คือ กระบวนการวิจัย Plan, Do, Check, Reflection 
ในลักษณะที่เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ไม่เน้นการใช้เครื่องมือที่มีความ
ซับซ้อนตลอดจนการใช้สถิติขั้นสูงวิเคราะห์ข้อมูล ชี้ให้เห็นความส าคัญ
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูล        
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  การเสริมสร้างศักยภาพครูในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้นั้น ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อการวิจัยควบคู่ไปกับการท าวิจัย ด้วย
การลดเงื่อนไขต่างๆ ที่ไม่จ าเป็นออกไป โดยมุ่งเป้าหมายส าคัญคือ 
ปัญหาของผู้เรียนได้รับการแก้ไข ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ในส่วนของ
เทคนิควิธีการแก้ปัญหา หรือนวัตกรรมต่างๆ  ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้
กระบวนการคิดของตนเองเป็นส าคัญ 
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  ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้        
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนา       
การเรียนรู้ พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการคิดเป็นร้อยละ 86.27 ด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด คิดเป็นร้อย
ละ 84.47 ส าหรับด้านการประเมินที่เสริมสร้างการรู้คิด และความสุข
ในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 81.13 และโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.40 
 
     ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะชีวิตและความสุข      
ในการเรียนรู้ พบว่าผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับการ
พัฒนาทักษะชี วิต  จากการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะการที่ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพ โครงการควบคุม              
โรคขาดสารไอโอดีน เป็นต้น จากการสังเกตพบว่าผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าชี้แนะ
แนวทาง และให้ความช่วยเหลือในบางโอกาส ผู้เรียนมีหน้าที่วิเคราะห์ 
วางแผนการด าเนินการ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการประเมินผล     
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ด้วยตนเอง ผู้ เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ในลักษณะของทีมท างาน           
เป็นการเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะ
ทางอาชีพจากการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน เช่น การเพาะปลูกผักต่างๆ ไว้รับประทาน การเลี้ยงเป็ดเทศ 
การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลาซึ่งเป็นทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ 
และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนผู้เรียนมีความรู้ ความช านาญในสิ่งที่
ตนเองได้ปฏิบัติ เช่น ผู้เรียนที่รับผิดชอบโครงการเลี้ยงเป็ดจะทราบว่า
เป็ดตัวใดอยู่ในระหว่างการออกไข่ เป็ดตัวใดที่ใกล้หยุดออกไข่และเป็ด
ตัวใดที่หยุดการออกไข่ หรือผู้เรียนที่รับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่จะ
ทราบว่าเมื่อไก่ออกไข่มาแล้วไม่ควรทิ้งไว้นาน  เพราะไก่จะจิกไข่เล่น 
จนไข่แตกเสียหาย เป็นต้น ส่วนทักษะชีวิตด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันในโครงการ       
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วางแผน 
ด าเนินการ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท าให้มีทักษะชีวิตด้านการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ส าหรับความสุขในการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรม 
และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้เรียนเขียนตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้เรียน
มีความสุข ในการ เรียนรู้ จ ากการที่ ได้ท ากิจกรรมในโครงการ            
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ได้ท าในสิ่งที่ต้องการ ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามจินตนาการของตนเอง 
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ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อยู่กับครูที่มีความรักเมตตา
และครูที่อารมณ์ดีมีความสุข นอกจากนี้หากน าหลักความสุข 5 ขั้น  
ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) จะพบว่า ความสุขของผู้เรียน
โดยภาพรวมเป็นความสุขที่อยู่ในขั้นที่ 2 คือ ความสุขจากการให้ เช่น  
ความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือเพ่ือนรวมทั้งความสุขที่เกิดจากการ
ช่วยเหลือครูตลอดจนการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม นอกจากความสุข
ในขั้นที่ 2 แล้ว ยังเป็นความสุขขั้นที่ 3 ด้วย คือ ความสุขที่เกิดจากการ
ด าเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น ความสุขที่ผู้เรียนได้รับ
จากการได้ใช้ความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ การแสดงความรู้
ความสามารถ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ก าลังร่วมกัน
ศึกษาแนวคิดหลักการของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อยก าลังโค้ช
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ก าลังช่วยกัน
ให้อาหารเป็ดในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
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 ครูและผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย 
ร่วมกันปลูกถ่ัวฝักยาวเพ่ือการบริโภคภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 2 คนนี้ 
ก าลังเรียนรู้เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะที่ท าประโยชน์ให้กับส่วนรวม
จากการน าขยะไปทิ้งโดยไม่มีท่าทีรังเกียจรังงอนแต่อย่างใด  
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 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ได้เรียนรู้
สังคมพหุวัฒนธรรมจากกิจกรรมการท าบุญโรงเรียนเนื่องในงาน            
วันแม่แห่งชาติ โดยได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ครู เพ่ือน ผู้ปกครอง  
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย ก าลังปล่อย
พันธุ์ปลาดุกเพ่ือเลี้ยงไว้ท าอาหารและเหลือจ าหน่ายให้กับชุมชน            
เป็นทักษะชีวิตด้านการประกอบอาชีพ 
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 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย น าเสนอ
ปลาดุกท่ีตนเองได้เลี้ยงไว้ในโรงเรียน ผู้เรียนมีความสุขและภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
 ผู้เรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย จดบันทึก
สิ่งที่สังเกตพบจากต้นไม้ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนด้วยความตั้งใจ        
ซึ่งเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สะท้อนความสุขในการเรียนรู้ 
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 ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ก าลังพูดคุย
กับผู้เรียนด้วยความเอ็นดู ท าให้ผู้เรียนรับรู้ได้ถึงความรักที่ครูใหญ่          
มอบให้นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อยแสดง
ท่าทางเดินอย่างสนุกสนานในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ท าให้ผู้เรียน        
มีความสุขในการท ากิจกรรมตามไปด้วย 
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 รายงานตนเองเกี่ยวกับความสุขในการเรียนรู้ ผู้เรียนส่วนใหญ่      
มีความสุขในการเรียนรู้ มีความสุขกับการที่ได้มาโรงเรียน การได้รับ
ความรู้จากครู การมคีรูใจด ีและการได้แสดงความสามารถของตนเอง 
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 5.3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เฉพาะกรณี
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 
  รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
รูปแบบการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีองคป์ระกอบ 11 ประการ ได้แก่  
 1. หลักการของรูปแบบ  
 2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
 3. ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการเรียนรู้  
 4. การประเมินผล  
 5. บทบาทการโค้ชของครูใหญ่ 
 6. บทบาทการโค้ชของครู  
 7. บทบาทการโค้ชของผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน  
 8. ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของครูใหญ่          
 9. ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของครู  
 10.  ปัจจัยสนับสนุนด้านสื่อและทรัพยากร 
 11. ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดการชั้นเรียนของครู 
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 5.4 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน เฉพาะกรณีโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในอ าเภอ        
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 
  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ       
3 คน พบว่ารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.83, 
S.D. = 0.38) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมีความสอดคล้องกับ
สภาพบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีความเป็นไปได้ที่จะ
สามารถน าไปขยายผลในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแห่งอ่ืนได้  
 
 จากการด าเนินการวิจัยท าให้ได้รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
1.  หลักการของรูปแบบ 
 

 1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (school – based development) โดยการด าเนินการที่
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนและ
วัฒนธรรมการท างานของครู 
 

 2.  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยการใช้
แนวคิดและหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
จากการปฏิบัติงานจริงและความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

 3.  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การโค้ช 
(coaching) การตั้งค าถามกระตุ้นให้ครูคิด การสร้างความเชื่อมั่น        
ในตนเอง การให้แนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาต่างๆ 
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
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 1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

 2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการโค้ช        
เพ่ือการรู้คดิ (cognitive coaching) ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 
 

 3. เ พ่ือเสริมสร้า งศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้ านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

 4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้ านการวิจัย        
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
3.  ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
 

 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop seminar) เป็นการ
น าเสนอองค์ความรู้ในลักษณะของสาระส าคัญ (main concept) 
ประกอบกับการยกตัวอย่างที่ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ประมาณ 20 นาที จากนั้นให้ครูได้ร่วมกันลงมือฝึกปฏิบัติเพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้นก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน การตอบ
ค าถามข้อสงสัยต่างๆ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน  
อีกประมาณ 40 นาที โดยระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูจะใช้
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การจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนของตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนมีกิจกรรม
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 

 2. การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Applying) เป็นการให้ครูได้น า
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้จริงในชั้นเรียน   
ที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยมีเอกสารที่จัดท าขึ้นเป็นแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับครู โดยใช้กระบวนการโค้ชภายในโรงเรียน ได้แก่ การโค้ชโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (expert coaching) การโค้ชโดยผู้บริหาร (administrator 
coaching) การโค้ชโดยเพ่ือนครู (peer coaching) และการเสริมพลัง
ให้ครูมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การสร้างความมั่นใจ
ให้กับครูเกิดแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

 3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ครู
ได้น าความรู้และประสบการณ์ที่ครูแต่ละคนได้รับจากการน าความรู้          
ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความ
มั่นใจให้กับครูทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูและกับครูใหญ่ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญภายใต้บรรยากาศ             
การสื่อสารที่สร้างสรรค์เกิดแนวคิดใหม่และนวัตกรรม ครูเกิดการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  
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 4. การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาโดยเพ่ือนครู ครูใหญ่และผู้เชี่ยวชาญที่ท าให้ครู           
มีแนวทางในการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปแล้วนั้นไปใช้            
ในชั้นเรียนของตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
 
4.  การประเมินผล 
 

 1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้
ที่ เสริมสร้ างการรู้ คิดและความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัย            
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบสั้น 
  

 2. การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกต
ชนิดไม่มีโครงสร้าง มุ่งเน้นการสังเกตจากสภาพจริงและเป็นการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมโดยมีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมในระหว่างการสังเกต 
 

 3. การสัมภาษณ์ครูใหญ่และครูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด การประเมินผล การเรียนรู้
ที่ เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบชนิดเติมค าตอบสั้น 
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5.  บทบาทการโค้ชของครูใหญ่ 
 

 1.  โค้ช (coaching) ครูในลักษณะของการโค้ชโดยผู้บริหาร
โรงเรียน (administrator coaching) โดยการให้ค าแนะน า การชี้แนะ
แนวทางการน าองค์ความรู้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูแต่ละคน 
 

 2.  แสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการด้วยการเข้าร่วมการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างการสัมมนา
เชิงปฏิบัติ ท าให้เป็นตัวแบบทางวิชาการแก่ครู ท าให้ครูมีความเชื่อมั่น
ในความรู้ความสามารถของตนเอง 
 
6.  บทบาทการโค้ชของครู 
 

 1.  โค้ช เ พ่ือนครูและโค้ชการรู้ คิด ให้ผู้ เ รี ยนโดยการให้
ค าแนะน าเพ่ือนครูในการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน        
การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน  
 

 2.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ครูใหญ่ และเพ่ือนครู 
ในประเด็นของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ              
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของ
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ผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจกระท าอย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ  
 

 3.  น าความรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียนตามสภาพจริงเพ่ือให้มีความ
เข้าใจและทักษะมากยิ่ งขึ้นโดยอาศัยแนวทางจากเอกสารคู่มือ             
แนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน        
การสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ        
การจัดการเรียนรู้ของครู 
 
7.  บทบาทการโค้ชของผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน 
 

 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครูใหญ่ครูและผู้เรียน โดยการ
พูดคุยสนทนา การซักถามเกี่ยวกับสภาพบริบทของการจัดการศึกษา 
ความต้องการในด้านต่างๆ การสร้างบรรยากาศเชิงบวก เปิดพ้ืนที่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (creative 
commination)  
 

 2.  โค้ชครู ในลักษณะการโค้ช โดยผู้ เชี่ ยวชาญ (expert 
coaching) โดยต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่โค้ชอย่างแท้จริง        
มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ท าการโค้ชและใช้ค าถามทรงพลัง (power 
questions) ในการโค้ช การให้ค าแนะน า การให้ค าปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางที่ เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ภาษาในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์  
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 3.  สร้างความเชื่อมั่นให้กับครูในลักษณะการเสริมพลัง 
(empowerment) ให้กับครูโดยการสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครู กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน และสร้างความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ
ตนเองให้กับครู 
 
8.  ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของครูใหญ่ 
 

 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) โดยมี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

 2.  ความรักและปรารถนาดีที่มี ให้กับผู้ เรียนโดยมีความ
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านการอ่าน         
การเขียน และการคิดเลข ตลอดจนมีทักษะการคิด ทักษะการใช้ชีวิต
และมีคุณธรรมจริยธรรม  
 

 3.  ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงดูแล
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จ ากัด
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เชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา       
และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

 4.  ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความสามารถในการคิดปรับ
ประยุกต์องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติ สามารถให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อแนะน าต่อครูในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับระดับความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
 

9.  ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของครู 
 

 1.  ความสนใจในงานวิชาการ โดยมีความต้องการได้รับความรู้
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีนิสัย        
รักการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ สืบเสาะแสวงหาความรู้              
ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น  
 

 2.  ความรักและปรารถนาดีที่มี ให้กับผู้ เรียนโดยมีความ
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการอ่าน          
การเขียน และการคิดเลข ตลอดจนมีทักษะการใช้ชีวิต และมีคุณธรรม
จริยธรรม 
 

 3.  ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงดูแล
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จ ากัด
เชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
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 4.  ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความสามารถในการคิดปรับ
ประยุกต์องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติ สามารถให้ข้อเสนอแนะ
หรือข้อแนะน าต่อครูในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับระดับความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
 

10.  ปัจจัยสนับสนุนด้านสื่อและทรัพยากร 
 

 1. การใช้สื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็นสิ่งที่อยู่
ในโรงเรียนมาใช้ประกอบการอธิบาย การยกตัวอย่าง ท าให้ครูท าความ
เข้าใจเนื้อหาสาระของการสัมมนาได้ง่ายและชัดเจนมากข้ึน 
 

 2. การจัดท าหนังสือคู่มือในลักษณะที่น าไปปฏิบัติได้จริง 
(how to) ที่จัดให้ครูได้ศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมและน าไปใช้ในชั้น
เรียนได้โดยตรง 
 

 3. การใช้ทุนทางสังคมมาช่วยการด าเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เช่น แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และงบประมาณ เป็นต้น 
 

11.  ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดการชั้นเรียนของครู 
 

 ครูจัดการชั้นเรียนของตนเองโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม  
การเรียนรู้ด้วยตนเองในระหว่างที่มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้
ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติการสืบค้น การฝึกทักษะด้วยตนเอง เป็นต้น  
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รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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รูปแบบเชิงกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 

1. สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 4. สะท้อนผล 

2. ประยุกต์ใช้ 
ในช้ันเรียน 

3. แลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้

1. สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 4. สะท้อนผล 

2. ประยุกต์ใช้ 
ในช้ันเรียน 

3. แลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้

การโค้ช 
เพื่อการรู้คิด 
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1. สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 4. สะท้อนผล 

2. ประยุกต์ใช้ 
ในช้ันเรียน 

3. แลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้

การวิจัย 
เพื่อพัฒนา 
การเรียนรู้ 

 

การประเมินผล 
การเรียนรู้ 

1. สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 4. สะท้อนผล 

2. ประยุกต์ใช้ 
ในช้ันเรียน 

3. แลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้



45 

     ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
   ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
   ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

ทักษะการรู้คิด  ทักษะชีวิต 
และความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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6.  อภิปรายผล 
 
 พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครู จากผลการวิจัยที่พบว่าครูใหญ่
และครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านการ
โค้ชเพ่ือการรู้คิด ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด
และความสุขในการเรียนรู้ และด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตลอดระยะเวลาการด าเนินการวิจัยในแต่ละวงรอบ เป็นผลสืบเนื่อง        
มาสาเหตุหลายประการ ดังนี้  
 1) กรอบประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ประเด็น เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของครูใหญ่และครู 
เนื่องจากผู้วิจัยได้น าผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา           
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                
บ้านต้นมะม่วง และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย  
มาสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะจากการประเมินร่วมกับการ
วิเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับนานาชาติร่วมด้วย                
โดยเมื่อกรอบประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับความสนใจของครูใหญ่และครู จึงส่งผลท าให้ครูใหญ่และ
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ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ    
การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 2) กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
เกิดข้ึนที่โรงเรียนและไม่รบกวนเวลาในการจัดการเรียนรู้มากจนเกินไป 
ท าให้ครูไม่ตอ้งวิตกกังวลว่าการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะท า
ให้เสียงานการจัดการเรียนรู้ เพราะใช้เวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ครูจะใช้เทคนิคการจัดการชั้นเรียนได้ 
อีกท้ังการด าเนินการที่โรงเรียนยังไม่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของครูท าให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้และเมื่อครูมีทัศนคติที่ดีแล้วจึงท าให้มี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของอมลวรรณ            
วีระธรรมโม (2555) ที่ได้ใช้แนวคิดการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา แล้วท าให้ครู 
และผู้บริหารเกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และงานวิจัย
ของศศิธร เขียวกอ (2548) ที่ใช้การฝึกอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน     
ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานและการเรียนรู้ของครู 
 



48 

 3) การด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้มีลักษณะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพของแต่ละโรงเรียนจะประกอบด้วยครูใหญ่ ครู 
และผู้เชี่ยวชาญที่มีการแบ่งปันความรู้ความคิดและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในแนวราบ มีบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร ผ่อนคลาย    
มีความสุข มีความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เปิดพ้ืนที่ให้ครูทุกคนแสดงภาวะผู้น าทางวิชาการ    
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับสมาชิก       
จากการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้มีลักษณะ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพดังกล่าว ท าให้ครูมีประสบการณ์
ใหม่ที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการ ครูมีพ้ืนที่ในการแสดงความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของตนเอง
อย่างเท่าเทียมกันถึงแม้จะมีชั้นยศทางต ารวจแตกต่างกัน จึงท าให้ครู
รู้สึกดีกับกิจกรรมการด าเนินการ ซึ่งส่งผลท าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ        
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
 4) ครูมีโค้ชที่ดี โดยมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ครูใหญ่ 
และเพ่ือนครูเป็นผู้โค้ชที่ให้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
ที่มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ ชี้แนะแนวทางการ
พัฒนาผู้เรียน เป็นตัวแบบที่ดีทางด้านวิชาชีพ การที่ครูมีโค้ชทาง
วิชาชีพไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ เพ่ือนครู หรือผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ครูมีความ
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เชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะบางครั้งครูจะไม่มั่นใจว่าการ
ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ การเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่
ถูกต้องหรือไม่อย่างไร การมีโค้ชท าให้มีที่ปรึกษาหารือเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้กับครู ท าให้ครูเห็นว่าการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเอง ส่งผล
ท าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคล้ายกับผลการวิจัยของชนิดา 
วิสะมิตนันท์ (2549) ที่ได้ใช้กระบวนการนิเทศแบบพลวัตแล้วท าให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ผลการวิจัยของเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์ (2556) ที่ได้ใช้กระบวนการโค้ช
รูปแบบต่างๆ มาพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์            
ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย 
 5) การใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ชอบการลงมือกระท ามากกว่าการ
นั่งฟังการบรรยาย ในการด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะมีการ
น าเสนอความรู้โดยการบรรยายค่อนข้างน้อยแต่จะเน้นให้ครูลงมือ           
ฝึกปฏิบัติ การตั้งค าถามเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการไม่น่าเบื่อ ครูติดตามสาระส าคัญของการเรียนรู้ด้วยการ
พูดคุยและการซักถามกันเป็นส่วนใหญ่ และยังได้น าความรู้ไปปฏิบัติ
จริงในชั้นเรียน เช่น การทดลองตั้งค าถามทรงพลังต่อผู้เรียน เป็นต้น 
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ซึ่งจากการที่ครูได้น าไปปฏิบัติในชั้นเรียนจะท าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นทฤษฎี
ในหนังสือสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง จึงส่งผลท าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของมารุต พัฒผล (2556) ที่ได้
ใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของครูแล้วท าให้
ครูเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 6) ใช้การเสริมพลัง ให้ครูมีก าลังใจในการพัฒนาตนเอง 
การส่งเสริมและการสนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้ครูเลือก การมีส่วนร่วมในการคิดและการ
ตัดสินใจต่างๆ ในระหว่างการด าเนินการพัฒนา การสร้างความเชื่อมั่น
ว่าการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการจะส่งผลดีต่อผู้เรียนเป็นการท า
ความดีให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ซึ่งเมื่อครูมีพลังในการพัฒนา
ตนเอง มีพลังในการท าหน้าที่ความเป็นครูแล้วครูจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าความรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยงานวิจัยของศศิธร 
เขียวกอ (2548) ค้นพบว่า การที่ผู้บริหารให้ก าลังใจในการท างานและ
การกระตุ้นจิตส านึกแก่ครูจะท าให้การพัฒนาครูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 7) การมีภาวะผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่ โดยครูใหญ่
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ด าเนินการวิจัยทั้ง 4 โรงเรียน          
ได้แสดงถึงการมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยเข้าร่วมการสัมมนา        
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เชิงปฏิบัติการทุกครั้ง เพ่ือร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับครู มีการซักถาม 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยไม่ถือตนว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียน 
แม้จะไม่มีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้แต่ยังต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
การกระท าของครูใหญ่จึงตัวแบบที่ดีให้กับครู เมื่อครูได้เห็นตัวแบบที่ดี
ซึ่งเป็นผู้น าองค์กรมีเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ครูเองจะต้องเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย จึงท าให้ครูมีความมุ่ งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งผลการวิจัยของ กมลวรรณ รอดจ่าย และคณะ 
(2550)  ที่พบว่ าภาวะผู้ น าทางวิ ชาการของผู้ บริหารส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก               
 8) เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน จากการที่มีเอกสารหนังสือใน
ลักษณะที่น าไปใช้ได้โดยตรง (how to) ที่มีการน าเสนอสาระส าคัญ
พร้อมกับตัวอย่างและส่วนที่ครูสามารถน าไปใช้ในชั้นเรียนได้จริง เช่น         
แบบประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้ประเมิน
ผู้เรียนได้จริง ท าให้ได้สารสนเทศมาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล การที่
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูนั้น ท าให้ครูต้องมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะครูมีความรักความปรารถนาดีต่อผู้เรียน  
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 ส าหรับผลการวิจัยที่พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคิดเป็นร้อยละ 86.27 ด้านการโค้ช     
เพ่ือการรู้คิด คิดเป็นร้อยละ 84.47 ด้านการประเมินที่เสริมสร้างการรู้
คิดและความสุขในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 81.13 และโดยภาพรวมคิดเป็น
ร้อยละ 85.40 นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาสาเหตุหลายประการ ดังนี้  
 1)  การน าความรู้ไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน  โดยครูได้น า
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้บทบาทการโค้ชให้กับผู้ เรียน        
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การประเมินผลการเรียนรู้และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งการที่ครูน าความรู้ไปปฏิบัติท าให้เกิดความ
เข้าใจและเป็นความทรงจ าระยะยาว จึงท าให้สามารถท าแบบทดสอบ
ทั้ง 4 ฉบับได้คะแนนอยู่ในระดับสูง  
 2) มีเอกสารคู่มือประกอบการเรียนรู้ โดยภายหลังการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการครูสามารถทบทวนองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา เนื่องจากมีเอกสารคู่มือการเรียนรู้แจกให้กับครูคนละ 1 ชุด 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับครูในการพัฒนาตนเองซึ่งครูจะใช้
เวลาว่างศึกษาทบทวนความรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ ท าให้มีความรู้
แม่นย ามากขึ้น นอกจากนี้เอกสารคู่มือดังกล่าว ยังอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ ให้กับครูอีกด้วย เช่น เอกสารคู่มือเรื่องการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จะมีตัวอย่างแบบประเมินต่างๆ ที่ครูสามารถ
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น าไปใช้ประเมินผู้เรียนได้ เอกสารคู่มือเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้มีบทปฏิบัติการและและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยให้ครู
ได้ศึกษาและทดลองเขียนรายงานการวิจัยได้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
 3) การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ  ท าให้ครู          
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้  และการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ นอกจากครูจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูแล้ว 
ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูใหญ่และผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย โดยที่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจะเป็นช่วงเวลาของการสัมมนา         
เชิงปฏิบัติการ และการสะท้อนผลในแต่ละวงรอบของการด าเนินการ  
 4) มีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินการ การที่การด าเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูที่ด าเนินการมาเป็น
ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน นั้น ตอบสนองความต้องการของครู 
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของโรงเรียน เป็นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ไม่น าครูออกนอกโรงเรียน ไม่เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของครู          
ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู 
จึงท าให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินการในภาพรวม เมื่อครูมีทัศนคติ           
ที่ดีจึงท าให้เกิดความร่วมมือในการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในด้าน
ต่างๆ โดยท าการทดสอบอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ท าให้คะแนน
จากการทดสอบอยู่ในระดับสูง 
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 ส าหรับการรู้คิด ทักษะชีวิตและความสุขในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้เรียนมีทักษะการรู้คิดจากการจัดการ
เรียนรู้ของครู และมีทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะชีวิตด้านการ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกาย ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น และผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้จากการที่ได้ท าในสิ่งที่ต้องการ 
ความสุขจากการได้เล่นหรือท ากิจกรรมต่างๆ กับเพ่ือน ความสุขที่ได้ให้
สิ่งดีๆ กับครู ความสุขจากการได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ
ของตนเอง ความสุขจากการที่ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองถนัด ความสุขจาก
การที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และความสุขที่ได้อยู่
กับครูที่มีความรักความเมตตาและครูที่อารมณ์ดีมีความสุข ส่วนหนึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากครูได้น าความรู้จากการสัมมานาเชิงปฏิบัติการ 
ตลอดจนการน าไปปฏิบัติจริง ในชั้นเรียน ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด การท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ท าให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ต่างๆ โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งการที่ครูเปิดโอกาสให้ได้ท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้วยตนเองนั้นเป็นการพัฒนาทักษะการรู้คิดของผู้เรียนไปในตัว เพราะ
ผู้เรียนจะต้องคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง แตกต่างกับการที่ครูเป็นผู้ออกค าสั่งให้ผู้เรียนท าตาม ผู้เรียน       
จะไม่ได้ใช้กระบวนการคิดของตนเอง ท าให้ไม่ได้พัฒนาทักษะการรู้คิด  
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  ส าหรับทักษะชีวิตของผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยการที่ครู
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องจน
ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเลือกรับประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทักษะการดูแลรักษาสุขภาพ ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะอาชีพ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา
ทักษะชีวิตผ่านการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ                  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมสหกรณ์ โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา โครงการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยครูจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมวางแผน ลงมือปฏิบัติงานจริงด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของผู้เรียน   ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี  
  ส าหรับความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น มีปัจจัยหลาย
ประการที่ท าให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านครู 
ที่มีจิตใจดี ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน การเป็นคนใจเย็น ไม่
โกรธง่าย การยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี ท าให้ผู้เรียนอยากเข้าใกล้ 
อยากใกล้ชิดด้วย และที่ส าคัญคือ ผู้เรียนจะกล้าเรียนรู้กับครู พร้อมที่
จะเรียนรู้ในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับปัจจัยทางด้านการเรียนรู้ เกิดจากการที่ผู้เรียนได้        
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ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองสอดคล้องกับความถนัดและ
ความสนใจ ตลอดจนได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง             
ได้ช่วยเหลือเพ่ือนและครู ส่วนปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ท าให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียนรู้ คือการได้อยู่ในโรงเรียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น      
มีสัมพันธภาพที่ดีกับครู ไม่เครียด ไม่กังวล สอดคล้องกับที่นักวิชาการ
หลานท่านได้ระบุไว้ 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ควรเป็นการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน         
ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยมีโค้ชทางวิชาการท าหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

 2. การโค้ชเป็นกลไกลส าคัญของการการเสริมสร้างศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครู ครูใหญ่ ครู และผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน 
ควรใช้เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับ         
การโค้ชการรู้คิด  
 3. กรอบประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพของครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน         
โดยจะต้องเป็นสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง โดยอาศัย
ข้อมูลต่างๆ มาสนับสนุน  
 
 



57 

 4. ควรด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
2) การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4) การ
สะท้อนผล เพ่ือให้ครูได้ใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็น
ระบบโดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพของการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพครู 
 5. การมีภาวะผู้น าทางวิชาการของครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ
การใช้รูปแบบ ดังนั้นครูใหญ่จึงควรศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบ     
ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือที่จะเป็นกลไกลขับเคลื่อนรูปแบบ 
ให้ประสบความส าเร็จ 
 
    ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

 1. ควรมีการวิจัยขยายผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน          
ในเขตอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้               
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแห่งอ่ืนๆ  
 

 2. ควรมีการวิจัยการเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนในประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียน เช่น การอ่าน การเขียน และการคิดขั้นสู ง       
โดยน ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งเป็นแบบแผนการด าเนินการ  
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 3. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการบูรณการรูปแบบที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้กับการพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้ครูได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
***********************************************   
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