
216   วารสารชุมชนวิจัย ปทีไ 12 ฉบับพิศษ (สิงหาคม 2561)

การยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียนดย฿ชຌกระบวนการวิจัยพืไอปฏิรูป
การรียนรูຌบบนຌนผูຌรียนปนส้าคัญละการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ : 

กรณีศึกษารงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23
THE UPGRADING OF LEARNING PROFICIENCY TOWARDS THE REFORM 
OF THE STUDENT-CENTERED BY ACTION RESEARCH AND KNOWLEDGE 

MANAGEMENT FOLLOW-UP: A CASE STUDY OF THE BORDER
PATROL POLICE SCHOOL UNDER THE BORDER PATROL

POLICE REGIONAL HEAD QUARTEE 23

ศิริดา บุรชาติ
SIRIDA BURACHAT
มหาวิทยาลัยนครพนม

NAKHON PHANOM UNIVERSITY

นครพนม
NAKHON PHANOM

บทคัดยอ
 การวิจัยครัๅงนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอพัฒนาศักยภาพดຌานการวิจัยละการจัดการศึกษาทีไนຌนผู ຌรียน
ปຓนส้าคัญตามนวคิด Constructivism ดยการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌทีไจะน้าเปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียนละยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักรียน฿หຌสูงขึๅน ละ
จดักระบวนการการจัดการความรูຌดຌานการจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรยีนปຓนสา้คัญ ของผูຌบรหิาร ครูรงรียนต้ารวจ
ตระวนชายดน฿นสังกัด 23 อยางตอนืไองอันจะกอ฿หຌกิดชุมชนหงการรียนรูຌของผูຌปฏิบัติ (Professional 
learning community : PLC) ด้านินการวิจัยบบผสมผสาน (Mixed methods research) ดຌวยวิธีการวิจัย
ชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดยการถอดบทรียนจากผูຌขຌารวมวิจัย ละวิธีวิจัยชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ดยกใบจากผลการวิคราะหຏขຌอมูลการขຌารวมกิจกรรมละผลการทดสอบ O-NET 
กลุมปງาหมายปຓนผูຌบริหาร ครู รงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 จ้านวน 11 รง รวม 71 นาย 
฿ชຌการลือกบบจาะจงละพิจารณาจากความสมัคร฿จขຌารวมครงการ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก 
บบกรอกขຌอมูลระหวางการรวมกิจกรรม บบสะทຌอนผลการรียนรูຌ วิคราะหຏขຌอมูลชิงปริมาณดย฿ชຌสถิติ
การจกจงความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ขຌอมูลชิงคุณภาพ ดย฿ชຌการวิคราะหຏนืๅอหา
ชิงอุปนัย (Inductive content analysis)
 ผลการวจิยั พบวา 1) ผูຌบริหาร ครู มคีวามขຌา฿จ สามารถวิคราะหຏละสงัคราะหຏผลการทดสอบ O-NET 
5 ปยຌอนหลัง วิคราะหຏหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละน้าผลมาวางผน
การสอนเดຌ ประยุกตຏ฿ชຌกิจกรรมการรียนการสอนบบ BBL PBL ละ RBL ออกบบผังการสรຌางบบทดสอบ 
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สรຌางบบทดสอบเดຌสอดคลຌองกับหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ละน้ามา฿ชຌ
กຌปຑญหาการรียนการสอนเดຌ 2) ผลการทดสอบ O-NET ดยภาพรวม 5 กลุมสาระการรียนรูຌของนักรียน
ระดับประถมศึกษาปทีไ 6 ปการศึกษา 2559 สูงขึๅน จ้านวน 5 รง คิดปຓนรຌอยละ 45.45 มืไอทียบกับ
ปการศกึษา 2558 ละสูงกวาปการศึกษา 2558 มืไอทียบกับปการศึกษา 2557 ซึไงมีพียงจ้านวน 3 รงรียน 
คิดปຓนรຌอยละ 30.00 ละ 3) ผูຌบริหาร ครู฿นกลุมสาระดียวกัน รงรียนดียวกัน ละระหวางรงรียน 
มีการถอดบทรียนละลกปลีไยนรียนรูຌดຌานความส้ารใจ ความลຌมหลว จุดดน จุดทีไควรพัฒนารวมกัน
ค้าส้าคัญ : การยกระดับ, การติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ

ABSTRACT
 This research aims to develop the proficiency of research and educational management 
on student-centered according to the Constructivism concept by knowledge management 
following up for educational quality development, upgrading learning proficiency and O-NET 
test results of the border patrol police schools’ administrators and teachers under the region 
23 for obtaining Professional Learning Community. Mixed methods and qualitative research 
were conducted by analyzing activities’ participation of target groups and O-NET test results.  
71 administrators and teachers of 11 border patrol police schools under the region 23 
are the target groups by purposive sampling. The research instruments were activity 
participatory research form and learning reflection form. The statistics employed 
comprise frequency distribution, percentage, means, standard deviation and Inductive 
Content Analysis.
 The research findings are 1) the school administrators and teachers can analyze 
and synthesize the results of the O-NET scores from the last 5 years including the core 
curriculum of learning in year 2551 BA for analyzing, lesson planning, applying BBL, PBL 
and RBL instructional activities, and test construction with its design.  2) The overall results 
of O-NET scores of five learning areas of Grade 6 students in academic year 2016 were 
higher than those in academic year 2015 and 2014 in 5 schools by 45.45 % and in 
3 schools by 30% respectively.  3) The school administrators and teachers in the same 
learning area and school or inter-school transcribe the lesson and exchange its knowledge 
on achievement, failure, strength and weakness by integrating The Royal Projects to the 
instructional activities management
Keywords: The upgrading, Knowledge management

บทน้า
 รงรยีนตา้รวจตระวนชายดน ปຓนรงรยีน฿นสงักัดกองบญัชาการตา้รวจตระวนชายดน สา้นักงาน
ต้ารวจหงชาติ มีทีไตัๅงกระจายอยู ตามนวชายดน พืๅนทีไทุรกันดาร หางเกลการคมนาคมทัไวทุกภาค
ของประทศ ปรัชญาของรงรยีน คอื “สรຌางภูมปิຑญญา พฒันาคุณภาพชวีติ สมัฤทธ่ิผลความมัไนคง” รงรียนตา้รวจ
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ตระวนชายดน ถือก้านิดขึๅนปຓนครัๅงรก มืไอป พ.ศ. 2499 ทีไหมูบຌานดอนมหาวัน อ้าภอชียงของ 
จังหวัดชียงราย ปຂดสอนมืไอวันทีไ 7 มกราคม 2499 ปຓนตຌนมา ละจากการทีไสมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเดຌดยสดใจพระราชด้านินตามพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ ละสมดใจพระนางจຌาฯ 
พระบรมราชนินีาถ ทรงยีไยมยียนราษฎร เดຌทราบวา ยาวชน฿นชนบทสวน฿หญประสบกับปຑญหาทุพภชนาการ 
ปຑญหาดຌานสุขภาพอนามัย ซึไงจะมีผลชืไอมยงเปสูปຑญหาดຌานการศึกษา พราะมืไอดใกยาวชนมีสุขภาพเมดี 
กใเมสามารถจะขຌารับการศึกษาเดຌดี จึงมีพระราชด้าริ฿หຌจัดท้าครงการกษตรพืไออาหารกลางวัน ละ
ครงการสงสริมคุณภาพการศึกษา ดย฿หຌริไมด้านินการ฿นรงรียนต้ารวจตระวนชายดน ตอมาทรงมี
พระราชประสงคຏทีไจะชวยดใกนักรียนดยพระราชทานทุนการศึกษากนกัรียนทีไรยีนดี มสีตปิຑญญาทีไจะศึกษา
ตอเปเดຌ฿หຌเดຌรบัการศกึษาตอจนถึงขัๅนสูงสุด สวนผูຌทีไเมสามารถขຌารับการศึกษาตอเปเดຌรวมทัๅงพวกเมมสีญัชาติ
กใมีพระราชประสงคຏ฿หຌฝຄกอาชีพทีไสามารถ฿ชຌเดຌ฿นทຌองถิไนนัๅน (สถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลย, 2558)
 กองก้ากับการต้ารวจตระวนชายดนทีไ 23 ด้านินงานละสนองงานครงการตามพระราชด้าริ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี฿นงานพัฒนาดใกละยาวชน฿นถิไนทุรกันดาร จัดตัๅง
ละด้านินการจัดการรียนการสอนนักรียน ซึไงมีรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดจ้านวน 8 รงรียน 
ละศูนยຏการรียนต้ารวจตระวนชายดน จ้านวน 3 ศูนยຏ รวมทัๅงสิๅน 11 รงรียน อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดนครพนม 
จ้านวน 8 รงรียน อยู฿นพืๅนทีไจังหวัดมุกดาหาร 2 รงรียน ละจังหวัดสกลนคร 1 รงรียน มีนักรียนจ้านวน
ทัๅงสิๅน 1,130 คน ปຂดการรียนการสอนตัๅงตระดับชัๅนปฐมวัยจนถึงระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 มีครูจ้านวน
ทัๅงสิๅน 94 คน จ้านกปຓนครูทีไปຓนต้ารวจตระวนชายดน จ้านวน 76 คน ปຓนผูຌดูลดใกละครูอาสา 
จ้านวน 18 คน ครูของรงรียนต้ารวจตระวนชายดน ปຓนต้ารวจตระวนชายดนเมเดຌรียนวิชาชีพครู
มากอน ดังนัๅน จึงจ้าปຓนตຌองพิไมพูนความรูຌละทักษะทางการสอน฿หຌกครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน 
ทัๅงการศึกษาระยะยาวพืไอพิไมคุณวุฒิทางการศึกษา ละการฝຄกอบรมระยะสัๅนดຌานทคนิควิธีการจัดการรียน
การสอน฿นสาขาวิชาตาง โ อยางตอนืไอง (กองก้ากับการต้ารวจตระวนชายดนทีไ 23, 2561, น. 1-11)
  จากผลการทดสอบ O-NET ระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 6 ปการศึกษา พ.ศ. 2558 ของรงรียน
ต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 จ้านวน 11 รงรียน มีพียง 1 รงรียน คือ รงรียนบຌานนากระสริม 
ทีไมีผลการทดสอบ O-NET สูงกวาระดับประทศ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ละมืไอปรียบทียบผลระหวางปการศึกษา พบวา มีพียงจ้านวน 3 รงรียนทีไมีผลคะนนฉลีไยรวม 5 กลุม
สาระการรียนรูຌ ของปการศกึษา พ.ศ. 2558 สงูกวา 2557 คอื รงรยีนบຌานนากระสริม รงรยีนบຌานหาดทรายพ 
ละรงรียนคใอกนิสเทย ตามล้าดับ (กองก้ากับการต้ารวจตระวนชายดนทีไ 23, 2560, น. 1-9) ละ
ถึงมຌวาผลการวิคราะหຏละสังคราะหຏ ผลการทดสอบ O-NET รายกลุมสาระการรียนรูຌ ปการศึกษา 2558 
จะคอนขຌางต้ไากวาระดบัประทศ ตมืไอพิจารณาลกึลงเป฿นตละสาระละมาตรฐานการรยีนรูຌของตละกลุม
สาระการรียนรูຌของตละรงรียน จะพบวา ทัๅง 11 รงรียน มีผลการทดสอบ฿นตละสาระละมาตรฐาน
การรียนรูຌ฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌตกตางกันมืไอทียบกับระดับประทศ ทัๅงทีไอยู฿นรงรียนต้ารวจ
ตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 หมือนกัน ยกตัวอยางชน กลุมสาระคณิตศาสตรຏ ฿นรายสาระรขาคณิต 
มีผลการทดสอบสูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ คือ รงรียนบຌานหาดทรายพ รงรียนบຌานหนองดู ละ
รงรียนบຌานนาสามัคคี ฿นขณะทีไสาระความนาจะปຓน มีผลการทดสอบสูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ คือ 
รงรียนคอนราดฮงคใน กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย ฿นรายสาระการอาน สาระการฟຑง ดู ละพูด 
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มีผลการทดสอบสูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ คือ รงรียนคใอกนิสเทย ฿นขณะทีไสาระวรรณคดีละ
วรรณกรรม มีผลการทดสอบสูงกวาคาฉลีไยระดับประทศ คือ รงรียนบຌานนากระสริม รงรียน
บຌานหาดทรายพ ละรงรียนคอนราดฮใงคใล ละกลุมสาระการรียนรูຌทีไหลือกใจะมีลักษณะคลຌาย โ กัน 
ซึไงหากน้าผลการวิคราะหຏทัๅงหมดมา฿หຌทัๅง 11 รงรียนมีอกาสเดຌลกปลีไยนรียนรูຌวิธีการจัดการรียน
การสอน การวัดละประมินผล ปຑญหา จุดขใงละจุดออนซึไงกันละกันพืไอรวมกันพัฒนารงรียนต้ารวจ
ตระวนชายดน ทัๅง 11 รง ซึไงมีบริบท฿กลຌคียงกัน จากการลงพืๅนทีไละจัดครงการฉลิมพระกียรติ
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นืไอง฿นทรงจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
ดยกระบวนการวิจัยพืไอปฏิรูปการรียนรูຌบบนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญ ดยนຌนวิธีการสอนบบ PBL RBL ละ
BBL รงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 พบวา รงรียนต้ารวจ
ตระวนชายดน ปຓนรงรียนทีไมีครงการพระราชด้าริ 8 ครงการ ซึไงสามารถ฿ชຌปຓนหลงรียนรูຌ ละ
ฝຄกประสบการณຏ฿หຌกับนักรียนเดຌปຓนอยางดี ตนืไองจากการบริหารจัดการภาย฿นรงรียน การด้านินงาน
ครงการละการจัดการรียนการสอนยังปຓนการท้างานบบยกสวน หากมีการบูรณาการกิจกรรม
฿นครงการขຌากับการรียนการสอนจะปຓนสิไงทีไดีละมีประยชนຏสูงยิไงตอนักรียน 
 กระบวนการจัดการความรูຌ (Knowledge management : KM) (John, 2008, p. 9) คือ การบริหาร
จัดการทีไสงสริมสนับสนุน สรຌางบรรยากาศ ฿หຌคน฿นองคຏกรเดຌลกปลีไยนรียนรูຌซึไงกันละกัน พืไอท้า฿หຌกิด
ความรูຌทีไฝຑงลึกอยู฿นตัวคน (Tacit knowledge) เดຌสดงออกปຓนความรูຌทีไจຌงชัด (Explicit knowledge) 
฿นรูปบบของ Best Practice พืไอกใบเวຌปຓนคลังความรูຌ ผยพร฿หຌบุคคลอืไนสามารถน้าเป฿ชຌพัฒนางาน
ละสรຌางนวัตกรรม฿หຌกับองคຏกร สอดคลຌองกับกระบวนการของ PLC (Professional learning community) 
ซึไงปຓนวิธีการรวมตัว รวมพลังละรวมรียนรูຌรวมกัน฿นการพัฒนางาน ประกอบดຌวย 5 ขัๅนตอน 1) สรຌางทีม
ละประชุม (Community) พืไอมีปງาหมายดียวกัน 2) ด้านินการวางผน รวมด้านินการจัดอบรมละ
รวมอบรมพัฒนา (Practice) 3) สะทຌอนความคิด หานวทางกຌเข (Reflection) ดยการปຂด฿จรับฟຑง 
สนอวิธีการ ละรวมกันพัฒนา 4) ลือกทีไจะรียนรูຌละน้าสิไงทีไดีเปปฏิบัต ิประมินผลรวมกัน (Evaluation) 
5) สรຌางครือขายพืไอการพัฒนา (Network development) 
 จากความปຓนมาละความส้าคัญของปຑญหาดังกลาว ผูຌวิจัย฿นฐานะทีไคยปຓนผูຌรับผิดชอบครงการ
ฉลมิพระกียรตสิมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นืไอง฿นทรงจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
ดยกระบวนการวิจัยพืไอปฏิรูปการรียนรูຌบบนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญ ดยนຌนวิธีการสอนบบ PBL RBL ละ
BBL รงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 มากอน จึงสน฿จทีไจะศึกษาละพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธ่ิทางการรียนดย฿ชຌกระบวนการวิจัยพืไอปฏิรูปการรียนรูຌบบนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญละการติดตาม
ลกปลีไยนรียนรูຌ (KM) ดย฿ชຌการบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ (Kemmis, Mctaggat, & Nixon, 2014, 
pp. 86-87) ตามวงจร 4 ขัๅนตอน คือ การวางผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังกต (Observation) 
ละการสะทຌอน(Reflection) ละด้านินการกใบรวบรวมขຌอมูลดย฿ชຌกระบวนการวิจัยชิงพรรณนา 
(Descriptive research) การวิจัยพหุกรณีศึกษา (Multi-case study research) มีการผสมผสานวิธีการ
ทัๅงชิงปริมาณละชิงคุณภาพ (Johnson & Vicki, 2004, pp. 128-132) มาปຓนนวทาง฿นการด้านนิการ



220   วารสารชุมชนวิจัย ปทีไ 12 ฉบับพิศษ (สิงหาคม 2561)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอพัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 ดຌานการวิจัยละ
การจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญตามนวคิด Constructivism ดยการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ 
ทีไจะน้าเปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. พืไอยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียนละยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักรียนรงรียน
ต้ารวจตระวนชายดน฿หຌสูงขึๅน 
 3. พืไอจัดกระบวนการการจัดการความรูຌดຌานการจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญของผูຌบริหาร 
ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 อยางตอนืไองอันจะกอ฿หຌกิดชุมชนหงการรียนรูຌของผูຌปฏิบตัิ 
(Professional learning community : PLC)

 นิยามศัพททีไ฿ชຌ฿นการวิจัย
 1. การพัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 หมายถึง การชวย฿หຌ
หรือสนับสนุน฿หຌผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 มีความสามารถดຌานการวิจัยละ
การจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญ ละการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ เดຌงายนาสน฿จ พืไอชวย฿หຌผูຌรียน
กิดการรียนรูຌละบรรลุผลตามปງาหมาย
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียนละการยกระดับผลการทดสอบ O-NET หมายถึง การพัฒนา
ความสามารถทางการรียนของนักรียนระดับประถมศึกษาปทีไ 6 ปการศึกษา 2559 รงรียนต้ารวจ
ตระวนชายดน฿นสังกัด 23 ฿นกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย คณิตศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ ภาษาอังกฤษ ละ
สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม ซึไงผลสัมฤทธຏทางการรียนจะอยู฿นรูปของคะนนฉลีไยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET) ของตละรงรียน
 3. กระบวนการวิจัยพืไอปฏิรูปการรียนรูຌ หมายถึง วิธีการ กระบวนการ ละขัๅนตอนทีไ฿ชຌ฿นการ
ยกระดับผลสัมฤทธຏทางการรียนพืไอ฿หຌบรรลุตามปງาหมายดยการบูรณาการรวมกันประกอบดຌวย 
  3.1 กระบวนการของ PLC (Professional learning community) หมายถึง การรวมตัว
ของผูຌขຌารวมครงการ (ผูຌบริหาร ครูผูຌปฏิบัติการสอน ละนักวิจัย) รวมพลังละรวมรียนรูຌรวมกัน฿นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน ประกอบดຌวย 5 ขัๅนตอน 1) สรຌางทีมละประชุมพืไอมีปງาหมายดียวกัน
฿นการยกระดับผลการรียน 2) ด้านินการวางผน รวมด้านินการจัดอบรม ละรวมอบรมพัฒนา 3) สะทຌอน
ความคิด หานวทางกຌเขดยการปຂด฿จ รับฟຑง สนอวิธีการ ละรวมกันพัฒนา 4) ลือกทีไจะรียนรูຌละ
น้าสิไงทีไดีเปปฏิบัติ ประมินผลรวมกนั 5) สรຌางครือขายพืไอการพัฒนา ดยการลกปลีไยนรียนรูຌ ปຂด฿จรับ
ละ฿หຌ มีผูຌน้าละผูຌตาม฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ
  3.2 กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ หมายถึง การพัฒนาผูຌบริหาร ละครูผูຌปฏิบัติการสอน 
พืไอยกระดบัผลสัมฤทธิท่างการรียนดย฿ชຌวงจร 4 ขัๅนตอน คอื ขัๅนตอนทีไ 1 การวางผนดยประชุมผูຌบริหารละ
ครูรงรยีนต้ารวจตระวนชายดน ฿นสงักัด 23 พืไอทา้ความขຌา฿จวัตถุประสงคຏครงการ ขัๅนตอนทีไ 2 การปฏบิตัิ
ดยด้านินการตามผนทีไวางเวຌ เดຌก การอบรมชิงชิงปฏิบัติการพืไอพัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร คร ูขัๅนตอนทีไ 3 
การสังกตการลกปลีไยนรียนรูຌละการถอดบทรียน ขัๅนตอนทีไ 4 การสะทຌอนดยน้าผลจากการท้ากิจกรรม 
การถอดบทรียนมาสรุปความส้ารใจ ปຑญหา นวทางกຌเขพืไอวางผนการด้านินงาน฿นวงจรตอเป
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  3.3 นຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญละการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ หมายถึง การ฿หຌผูຌรวมครงการ
รวมกันปຂด฿จ รับฟຑง สนอวิธีการน้าเปสูการปฏิบัติละการประมินผลรวมกัน ละชวยหลือกัน ภาย฿ตຌบริบท
หรือวิถีชีวิตตามความปຓนจริงตามระบียบทีไปฏิบัติ฿นรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23

 กรอบนวคิดการวิจัย
 กรอบนวคิดการวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยเดຌประยุกตຏ฿ชຌนวคิดการจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญ
ตามนวคิด Constructivism (Martin, 1994, p. 46) ละชุมชนหงการรียนรูຌของผูຌปฏิบัต ิPLC) 5 ขัๅนตอน 
1) สรຌางทีมละประชุม (Community) 2) ด้านินการวางผน รวมด้านินการจัดอบรม ละรวมอบรม
พัฒนา (Practice) 3) สะทຌอนความคิด หานวทางกຌเข (Reflection) ดยการปຂด฿จ รับฟຑง สนอวิธีการ ละ
รวมกันพัฒนา 4) ลือกทีไจะรียนรูຌละน้าสิไงทีไดีเปปฏิบัต ิประมินผลรวมกัน (Evaluation) 5) สรຌางครือขาย
พืไอการพัฒนา (Network development) ดยการลกปลีไยนรียนรูຌ ปຂด฿จรับละ฿หຌมีผูຌน้าละผูຌตาม
฿นการลกปลีไยนรียนรูຌ (Hord & Sommers, 2008, pp. 60-61) การติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ 
(Knowledge management) ดยการถอดบทรียนพืไอสนอปຑญหา ขຌอสนอนะละนวทางกຌเข 
(John, 2008, p. 9) ดย฿ชຌหลักการวิจัยชิงปฏิบัติการ 4 ขัๅนตอน คือ 1) การวางผน (Planning) 2) การปฏิบัติ 
(Action) 3) การสังกต (Observation) ละ 4) การสะทຌอน (Reflection) (Kemmis, Mctaggat, & Nixon, 
2014, pp. 86-87)

ประยชนของการวิจัย
 ผูຌบรหิาร ละครูรงรยีนต้ารวจตระวนชายดน฿นสงักดั 23 มคีวามรูຌ ความขຌา฿จดຌานกระบวนการวจิยั 
กระบวนการ PLC กระบวนการจัดการรียนการสอนบบ BBL RBL PBL ละการถอดบทรียนหาจุดขใง
จุดออนจากการปฏิบัติ มาลกปลีไยนรียนรูຌ พืไอน้ามาประยุกตຏ฿ชຌ฿นการพัฒนากระบวนการจัดการรียน
การสอนละการประมินผลตอเป

วิธีการด้านินการวิจัย
 1. กลุมปງาหมาย฿นการวิจัยครัๅงนีๅ ปຓนผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 
ประกอบดຌวย นายต้ารวจนิทศละบุคลากรทีไดูลกีไยวกับการศึกษา จ้านวน 5 นาย ครู฿หญ ละครูกลุม
สาระการรียนรูຌคณิตศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ ภาษาเทย สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ละภาษาอังกฤษ 
จ้านวน 11 รงรียน รวม 66 นาย รวมทัๅงสิๅน 71 นาย ดย฿ชຌการลือกบบจาะจง (Purposive sampling) 
ละพจิารณาจากความสมคัร฿จขຌารวมครงการ ตามกณฑຏ คอื ตຌองปຓนครูทีไปฏบิตักิารสอน฿นระดบัชัๅนประถม
ศึกษาปทีไ 6 ละ ปฏิบัติการสอน฿นกลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ ภาษาเทย สังคมศึกษา 
ศาสนา ละวัฒนธรรม ละภาษาอังกฤษ 
 2. ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจยั ประกอบดຌวย 1) บบกรอกขຌอมลูระหวางการรวมกิจกรรม 2) บบสะทຌอน
ผลการรียนรูຌ 3) บบประดในค้าถาม ทีไ฿ชຌ฿นการถอดบทรียน ผานการหาความหมาะสม ละความปຓนเปเดຌ
จากการน้าเป฿ชຌ฿นครงการการสงสริมการน้าผลการทดสอบเป฿ชຌพฒันาคณุภาพการศึกษา (O-NET) : การวิจยัละ
พัฒนาครู฿นการสรຌางครืไองมือวัดผลการรียนรูຌของผูຌรียนดย฿ชຌกระบวนการก้ากับติดตามละสนับสนุน 
(Monitoring and supporting) ละนา้มาปรับปรงุพัฒนา฿หຌหมาะสมกับบรบิทของรงรียนต้ารวจตระวนชายดน
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 3. การกใบรวบรวมขຌอมูล ดย฿ชຌกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการตามวงจร 4 ขัๅนตอน คือ การวางผน 
การปฏิบัติ การสังกต ละการสะทຌอน ดยการก้ากับติดตามละลกปลีไยนรียนรูຌ การถอดบทรียน
พืไอหาสาหต ุปຑจจัย ปຑญหาพรຌอมทัๅงลกปลีไยนนวทางกຌเขทีไดีละบรรลุปງาหมายบรูณาการรวมกบักระบวนการ 
PLC 5 ขัๅนตอน 1) สรຌางทีมละประชุม 2) ด้านินการวางผน รวมด้านินการจัดอบรมละรวมอบรมพัฒนา 
3) สะทຌอนความคิด หานวทางกຌเข 4) ลือกทีไจะรียนรูຌละน้าสิไงทีไดเีปปฏิบตั ิ5) สรຌางครือขายพืไอการพัฒนา 
บูรณาการรวมกับบงปຓน 2 ระยะ รายละอียด ดังนีๅ
 ระยะทีไ 1 (ภาครียนทีไ 1) 
 ขัๅนตอนทีไ 1 การวางผน (Planning)
 ประชุมผูຌบริหารละครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดนสังกัด 23 พืไอท้าความขຌา฿จครงการฯ 
ละประชุมทีมงานละคณะกรรมการด้านินงาน พืไอวางผนการด้านินงานจัดตรียมอกสาร สืไอ อุปกรณຏ
฿นการอบรม
 ขัๅนตอนทีไ 2 การปฏิบัติ (Action)
 จัดอบรมชิงปฏิบัติการ รืไอง “การวิคราะหຏละสังคราะหຏผลสัมฤทธิ่ทางการรียน (ผล O-NET 5 ป
ยຌอนหลัง)” พิจารณาสาระ/มาตรฐานทีไต้ไามาพัฒนาพืไอยกระดับผลสัมฤทธิ่ทางการรียน” “การวิคราะหຏ
หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551” “การจัดการรียนการสอนบบการ฿ชຌสมอง
ปຓนฐาน (Brain-based learning : BBL) บบครงงาน (Project-based learning : PBL) การรียนรูຌ
ดย฿ชຌวิจัยปຓนฐาน (Research-based learning : RBL) ละการวัดผลประมินผลการรียนรูຌบบนຌนผูຌรียน
ปຓนส้าคัญ” “การสรຌางครืไองมือวัดผลละประมินผลทางการศึกษา สอดคลຌองกับหลักสูตรกนกลาง 
พุทธศักราช 2551 ฿นรูปบบตาง โ” “การท้าวิจัยชิงปฏิบัติการ”
 ขัๅนตอนทีไ 3 การสังกต (Observation)
 รวบรวมขຌอมูลจากบบกรอกขຌอมูลการท้ากิจกรรมขณะขຌารับการอบรม ละ จัดวทีลกปลีไยน
รียนรูຌ ฿นประดใน “ผลการวิคราะหຏผลสอบ O-NET 5 ป ยຌอนหลัง กับการจัดการรียนการสอนละการวัด
ผลประมินผลกอน ละหลังการอบรม” “การสรຌางละพัฒนาครืไองวัดผลละประมินผลกอนการอบรมละ
หลังการอบรม” “ปຑญหาการจัดการรียนการสอนละการวัดผลประมินผล นวทางกຌเข ละผลลัพธຏทีไเดຌ”
 ขัๅนตอนทีไ 4 การสะทຌอน (Reflection)
 นา้ขຌอมลูทีไเดຌจากขัๅนตอนทีไ 3 มาสรปุประดใน ความสา้รใจ ความลຌมหลว จดุดน จดุทีไควรพัฒนา ปຑญหา 
นวทางกຌเขพืไอวางผนการด้านินครงการ฿นระยะทีไ 2 (ภาครียนทีไ 2) ตอเป 
 ระยะทีไ 2 (ภาครียนทีไ 2)
 ขัๅนตอนทีไ 1 การวางผน (Replanning)
 ประชุมผูຌบริหารละครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 พืไอรายงานขຌอคຌนพบจากการ
สะทຌอนผล ปรับผนการด้านินงาน ครืไองมือ อุปกรณຏ พืไอ฿ชຌกับนืๅอหา฿นภาครียนทีไ 2
 ขัๅนตอนทีไ 2 การปฏิบัติ (Action)

 ประชมุชิงปฏบิตักิาร ทบทวน ละลกปลีไยนรียนรูຌ รืไอง “การวิคราะหຏหลักสูตรกนกลางการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 นืๅอหาภาครียนทีไ 2” “การประยุกตຏ฿ชຌการจัดกิจกรรมบบ BBL PBL RBL 
กับหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551” “การสรຌางครืไองมือวัดละประมินผล
ทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐานขัๅนพืๅนฐาน” “การท้าวิจัยชิงปฏิบัติการ”
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 ขัๅนตอนทีไ 3 การปฏิบัต ิ(Action)
 รวบรวมขຌอมูลจากบบกรอกขຌอมูลการท้ากิจกรรมขณะขຌารับการอบรม ละ จัดวทีถอดบทรียน
ละลกปลีไยนรียนรูຌ ฿นกิจกรรมทีได้านินการ฿นขัๅนตอนการปฏิบัติ
 ขัๅนตอนทีไ 4 การสะทຌอน (Reflection)
 น้าขຌอมูลทีไเดຌจากขัๅนตอนทีไ 3 มาสรุปประดใน ความส้ารใจ ความลຌมหลว จุดดน จุดทีไควรพัฒนา 
ปຑญหา นวทางกຌเขพืไอวางผนการด้านินครงการ฿นปถัดเป 
 4. การวิคราะหຏขຌอมลูชงิปรมิาณ ดย฿ชຌการจกจงความถีไ รຌอยละ คาฉลีไย คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน 
พืไอบรรยายคุณลักษณะของกลุมปງาหมาย วิคราะหຏละปรียบทียบคะนน O-NET 5 ปยຌอนหลัง (พ.ศ. 2554 
-2558) วิคราะหຏคาปງาหมาย฿นการพิไม (3%) อัตราการพิไมจริง฿นป 2559 การวิคราะหຏชิงคุณภาพ 
ดย฿ชຌการวิคราะหຏนืๅอหาชิงอุปนัย (Inductive content analysis) ดยยึดหลักการวิคราะหຏสังคราะหຏ
ภาย฿ตຌความหมือนละความตางของสาหตุ ปຑจจยั ปຑญหา การสังคราะหຏผลการก้ากับตดิตามละถอดบทรียน

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 ดຌานการวิจัยละ
การจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญตามนวคิด Constructivism ดยการติดตามลกปลีไยนรียนรูຌ 
ทีไจะน้าเปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัย พบวา ผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน
สังกัด 23 มีความขຌา฿จ ละสามารถด้านินการ 
  1.1 วิคราะหຏละสังคราะหຏผลสัมฤทธ่ิทางการรียน 5 ปยຌอนหลังตัๅงตป พ.ศ. 2554 - 
ป พ.ศ. 2558 ปຓนรายกลุมสาระการรียนรูຌ รายสาระการรียนรูຌ ละรายมาตรฐานการรียนรูຌเดຌ
  1.2 วิคราะหຏหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ฿นรายมาตรฐาน 
ตัวชีๅวัด ละสาระการรียนรูຌกนกลาง พืไอวางผนการจัดการรียนการสอนละการประมินผล ดยน้าผล
ทีไเดຌจากการวิคราะหຏ สังคราะหຏผลการทดสอบ O-NET ยຌอนหลัง 5 ป มารวมกันพิจารณาพืไอวางผน
฿นการตรียมการจัดกิจกรรมการรียนการสอนละการวัดผลประมินผล ดยสาระ มาตรฐานการรียนรูຌละ
ตัวชีๅวัด฿ดทีไคะนนต้ไาครูละผูຌบริหารรวมกันวางผนพืไอรงพัฒนา฿หຌกับนักรียนปຓนพิศษ สวนมาตรฐาน 
ตัวชีๅวัดทีไสูงครูละผูຌบริหารรวมกันสงสริม฿หຌดียิไงขึๅน ดย฿ชຌกระบวนการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางรงรียน 
  1.3 การจัดการรียนการสอนละนวัตกรรม฿นการยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียน ฿นการวิจัย
ครัๅงนีๅเดຌนຌนกระบวนการจัดการรียนการสอนบบ BBL PBL ละ RBL ซึไงตละรูปบบมีขัๅนตอนกระบวนการ
ทีไตกตางกัน มีทัๅงขຌอดีละขຌอจ้ากัด ซึไงผูຌขຌารับการอบรมเดຌลกปลีไยนรียนรูຌกับพืไอนครู฿นกลุมสาระ
การรียนรูຌดียวกัน ละระหวางรงรียนละลือกสิไงทีไสงผลส้ารใจละนวทางทีไดีเปประยุกตຏ฿ชຌกับการจัด
การรียนการสอนของตนองเดຌปຓนอยางดี
  1.4 ออกบบการสรຌางผังการสรຌางบบทดสอบ (Test blueprint) ละสรຌางครืไองมือวัดผลละ
ประมินผลทางการศึกษาเดຌสอดคลຌองกับหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.5 ก้าหนดปຑญหาการวิจัย ตัๅงค้าถามการวิจัย การน้าปຑญหา฿นชัๅนรียนเป฿ชຌกຌปຑญหาดย฿ชຌ
กระบวนการวิจัย฿นชัๅนรียนเดຌ
 2. การยกระดับผลสัมฤทธ่ิทางการรียนละยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของนักรียนรงรียน
ต้ารวจตระวนชายดน฿หຌสูงขึๅน ปรากฏผลดังตารางทีไ 1
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ตารางทีไ 1 การปรียบทียบคะนน O-NET ระหวางปการศึกษา 2557-2559 ดยภาพรวม 5 กลุมสาระ
  การรียนรูຌ 

รงรียน
คะนน O-NET ฉลีไย 5 กลุมสาระการรียนรูຌ จ้านกตามปการศึกษา

2557 2558 2559 ผลตางป กศ. 2557-2558 ผลตางป กศ. 2558-2559

A 50.35 39.28 36.12 -11.07 -3.16

B 36.56 35.47 31.44 -1.09 -4.03

C 44.84 34.07 41.11 -10.77 7.04

D 38.34 33.60 37.91 -4.74 4.31

E 36.56 32.80 44.21 -3.76 11.41

F 34.71 37.23 37.20 2.52 -0.03

G 35.98 40.09 37.97 4.11 -2.12

H 35.31 28.99 32.04 -6.32 3.05

I 36.50 42.39 31.00 5.89 -11.39

G 35.03 33.42 34.08 -1.61 0.66

K - 32.37 28.86 - -3.51

หมายหตุ : รงรียน K มีการสอบ O-NET ครัๅงรก ปการศึกษา 2558

  จากตารางทีไ 1 พบวา ผลการทดสอบ O-NET ดยภาพรวม 5 กลุมสาระการรียนรูຌของนักรียน
ระดับประถมศึกษาปทีไ 6 รงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 ปการศึกษา 2559 สูงขึๅน จ้านวน 
5 รง คิดปຓนรຌอยละ 45.45 มืไอทียบกับปการศึกษา 2558 ละสูงกวาป การศึกษา 2558 มืไอทียบกับ
ปการศึกษา 2557 ซึไงมีพียงจ้านวน 3 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 30 

ตารางทีไ 2 การปรียบทยีบคะนน O-NET ระหวางปการศกึษา 2558-2559 จา้นกตามกลุมสาระการรียนรูຌ 

รงรียน

คะนนรายวิชา
ภาษาเทย คณิตฯ วิทยຏ สังคมฯ อังกฤษ
ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ.

2558 2559 ผลตาง 2558 2559 ผลตาง 2558 2559 ผลตาง 2558 2559 ผลตาง 2558 2559 ผลตาง
A 43.75 47.08 3.33 31.67 30.00 -1.67 42.33 38.50 -3.83 50.33 43.33 -7.00 28.88 21.57 -7.31

B 39.31 35.38 -3.93 31.11 28.33 -2.78 37.89 31.44 -6.45 41.67 32.92 -8.75 27.36 30.28 2.92

C 37.60 52.47 14.87 34.81 39.48 4.67 33.67 42.40 8.73 35.92 43.53 7.61 28.37 27.67 -0.70

D 44.00 52.46 8.46 25.00 30.71 5.71 36.60 37.79 1.19 38.40 44.64 6.24 24.00 23.93 -0.07

E 37.50 52.71 15.21 32.50 57.50 25.00 42.50 48.75 6.25 34.00 41.25 7.25 17.50 20.83 3.33

F 46.88 49.21 2.33 27.75 34.62 6.87 39.55 33.69 -5.86 43.50 40.00 -3.50 28.88 28.46 -0.42

G 48.44 52.63 4.19 38.13 32.92 -5.21 39.94 34.50 -5.44 45.50 44.58 -0.92 28.44 25.21 -3.23

H 33.75 41.11 7.36 32.50 20.63 -11.87 30.09 31.36 1.27 34.00 35.45 1.45 28.13 24.55 -3.58

I 45.56 38.60 -6.96 25.00 35.56 10.56 43.56 32.40 -11.16 32.38 32.00 -0.38 35.28 27.00 -8.28

G 36.00 41.23 5.23 20.63 27.00 6.37 36.60 36.91 0.31 41.60 34.77 -6.83 26.00 23.41 -2.59

K 35.83 30.19 -5.64 20.00 23.75 3.75 36.00 27.25 -8.75 40.00 35.00 -5.00 30.00 28.13 -1.87
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  จากตารางทีไ 2 พบวา มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึๅนดังนีๅ กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยสูงขึๅน 
จ้านวน 8 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 72.73 กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตรຏสูงขึๅน จ้านวน 7 รงรียน คิดปຓน
รຌอยละ 63.64 กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตรຏสูงขึๅน จ้านวน 5 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 45.46 กลุมสาระ
การรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรมสูงขึๅนจ้านวน 4 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 36.36 ละ กลุมสาระ
การรียนรูຌภาษาตางประทศสูงขึๅน จ้านวน 2 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 18.18 
 3. การจัดกระบวนการการจัดการความรูຌดຌานการจัดการศึกษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญของผูຌบริหาร 
ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัด 23 อยางตอนืไองอันจะกอ฿หຌกิดชุมชนหงการรียนรูຌของผูຌปฏิบัต ิ
พบวา ผูຌบรหิาร ครูรงรยีนตา้รวจตระวนชายดนสังกดั 23 เดຌลกปลีไยนรยีนรูຌจากการถอดบทรียนกีไยวกับ
ความส้ารใจ ความลຌมหลว จุดดน จุดทีไควรพัฒนา ปຑญหาการจัดการรียนการสอน การวัดผลละประมินผล
การรยีนรูຌระหวางพืไอนคร฿ูนกลุมสาระดียวกัน รงรยีนดียวกัน หรอืระหวางรงรยีน ละเดຌรยีนรูຌ นวทาง
กຌเขพืไอวางผนพัฒนาการจดัการรียนการสอนทีไจะท้า฿หຌผลสัมฤทธิ่ทางการรียนสูงขึๅน ละเดຌรียนรูຌวิธีการ
บูรณาครงการ฿นพระราชด้าริกับการจัดกิจกรรมการรียนการสอนจนกิดปຓนชุมชนหงการรียนรูຌ 

อภิปรายผล
 1. จากการพัฒนาศักยภาพผูຌบริหาร ละครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดนสังกัด 23 ท้า฿หຌผูຌบริหาร 
ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดนสังกัด 23 มีความรูຌความขຌา฿จละสามารถวิคราะหຏผล O-NET ละน้าผล
ทีไเดຌเป฿ชຌ฿นการปรบัปรุงการรยีนการสอน เดຌรียนรูຌทคนิคการน้ากิจกรรมการกระตุຌนสมอง (Brain gym) ขຌาสู
บทรียน กอนทีไจะท้าการรียนการสอน รวมทัๅงกระบวนการจัดการรียนการสอนบบ BBL PBL ละ RBL 
เปประยุกตຏ฿ชຌ฿นการรียนการสอนท้า฿หຌการรียนการสอนมีทิศทางมากขึๅน ครูวิคราะหຏหลักสูตร การพิจารณา
มาตรฐาน ตัวชีๅวัด ละสาระการรียนรูຌกนกลาง พืไอวางผนการจัดการรียนการสอน การสรຌางผังการสรຌาง
บบทดสอบ (Test blueprint) ละการออกขຌอสอบทีไมคีวามสอดคลຌองกับหลกัสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เดຌรียนรูຌปຑญหาการวิจัย การน้าปຑญหา฿นชัๅนรียนเป฿ชຌกຌปຑญหาดย฿ชຌกระบวนการวิจัย
ชิงปฏิบัติการเดຌ ทัๅงนีๅนืไองจากผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌกระบวนการ PLC บูรณาการรวมกับกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ
ตามวงจร 4 ขัๅนตอน คือ ขัๅนการวางผนทีไมีการประชุมละท้าความขຌา฿จครงการรวมกัน มีการวิคราะหຏ
จดุขใงจุดออนรวมกนัพืไอด้านินการวางผน฿นการด้านินการตรียมการ ขัๅนการปฏบิตัิดยการรวมอบรม ละ
รวมพัฒนานา้สิไงทีไเดຌจากการอบรมพัฒนาเป฿ชຌ ขัๅนการสังกต ดยการถอดบทรียนลกปลีไยนรยีนรูຌสิไงทีไสา้รใจ
พืไอน้าผลเปสูขัๅนการสะทຌอน พืไอปຓนนวทาง฿นการพัฒนา หานวทางกຌเข ละรวมกันสรຌางครือขาย
พืไอการพัฒนารวมกัน ระหวางพืไอนครู฿นกลุมสาระการรยีนรูຌดยีวกนัตตางรงรยีน หรอืพืไอนครู฿นรงรยีน
ดยีวกนั หรือผูຌบริหารระหวางรงรยีน สอดคลຌองกบัรูปบบของ Hiatt-Michael (2001, p. 117) ละ Senge (1990, 
pp. 217-214) ทีไกลาวถงึปຑจจัยหงความสา้รใจของ PLC คอื บคุลากรจะตຌองมคีวามรอบรูຌหงตน มีบบผนความคิดอาน 
มวีสิยัทศันຏรวมกับทมี มกีารรยีนรูຌของทีม ละรวมกันคดิอยางปຓนระบบ ทา้฿หຌครมูสีมรรถนะ฿นการจัดการรียนรูຌ 
ละสงผลตอผูຌรยีนคดิอง ทา้องละผลิตผลงานเดຌอยางสรຌางสรรคຏ สอดคลຌองกับ จลุลีไ ศรษีะคตร (2557, น. 88) 
ละ วรลกัษณຏ ชกูา้นดิ (2557, น. 38) ทีไพบวา องคຏประกอบทีไสา้คัญทีไสงผลตอชุมชนการรียนรูຌคอืการมวีสิยัทศันຏรวม 
การรยีนรูຌของผูຌรยีนสงผลตอการปຓนชมุชนการรียนรูຌทางวิชาชพี สอดคลຌองกับ หนฤูทธิ ่เกรพล (2558, น. 183)
ทีไพบวา การปຓนชุมชนทางการรียนรูຌสงสริมการมีสวนรวม฿นการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุปງาหมายรวมกัน 
พืไอพฒันาวิชาชพีสูคณุภาพการจดัการรยีนการสอนทีไนຌนผูຌรียนปຓนสา้คัญพืไอประสิทธิผลการบรหิารวชิาการสงูขึๅน 
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 2. ผลการทดสอบ O-NET ของนักรียนระดับประถมศึกษาปทีไ 6 รงรียนต้ารวจตระวนชายดน
฿นสังกัดทีไ 23 ปการศึกษา 2559 มืไอทียบกับปการศึกษา 2558 ดยรวม 5 กลุมสาระการรียนรูຌ พบวา 
มีผลการทดสอบ O-NET สูงขึๅนจ้านวน 5 รง คิดปຓนรຌอยละ 45.45 ซึไงสูงกวาป การศึกษา 2558 มืไอทียบกับ
ปการศึกษา 2557 ซึไงมีพียงจ้านวน 3 รงรียน คดิปຓนรຌอยละ 30 มืไอพจิารณาตามกลุมสาระการรียนรูຌ พบวา 
กลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทยสูงขึๅน จา้นวน 8 รงรียน คดิปຓนรຌอยละ 72.73 กลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตรຏ
สูงขึๅน จ้านวน 7 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 63.64 กลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตรຏสูงขึๅน จ้านวน 5 รงรียน 
คิดปຓนรຌอยละ 45.46 กลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรมสูงขึๅนจ้านวน 4 รงรียน คิดปຓน
รຌอยละ 36.36 ละกลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศสูงขึๅน จ้านวน 2 รงรียน คิดปຓนรຌอยละ 18.18 ทัๅงนีๅ
นืไองจากผูຌวจิยัเดຌ฿ชຌกระบวนการ PLC ทีไ฿หຌทกุคนตัๅงตผูຌกา้กับการ นายต้ารวจนิทศ ครู฿หญ ละครูขຌารวมประชุม 
พืไอท้าความขຌา฿จกีไยวกับวัตถุประสงคຏละขຌอตกลงการขຌารวมกิจกรรมการด้านินครงการ การมีสวนรวม
฿นการด้านนิการวางผน อบรบละการพัฒนาศกัยภาพ การจัดกจิกรรม฿หຌผูຌบรหิารละครูวิคราะหຏจดุขใงจุดออน
ของตนอง ประกอบดຌวยการวิคราะหຏละสงัคราะหຏผลการทดสอบ O-NET 5 ปยຌอนหลงั ปการศกึษา 2554-2558 
สอดคลຌองกบั สมัพันธຏ พนัธุຏพฤกษຏ ละคณะ (2558, น. 13-20) ทีไกลาววา การวิคราะหຏรายงานผลการทดสอบ 
O-NET ฉบบัทีไ 6 ยกตามรายวิชา พืไอผูຌบรหิารจะเดຌทราบปຑญหา฿นรงรียนวามีรายวชิา฿ดบຌางทีไรงรียนตຌองพัฒนา
การจัดกิจกรรมการรียนรูຌอยางรงดวน การวิคราะหຏรายงานผลการทดสอบ O-NET ฉบบัทีไ 2 ละ 5 พืไอ฿หຌครู
เดຌทราบวามีสาระละมาตรฐานการรียนรูຌ฿ดทีไครวูางผนการพัฒนาอยางรงดวนพืไอ฿หຌคะนน O-NET ฿นปถดัเป
สงูขึๅน รวมทัๅงการวิคราะหຏหลกัสตูรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พทุธศักราช 2551 พืไอมาวางผนการจัดการรียน
การสอนละการวัดผลประมินผลสอดคลຌองกับ สัมพันธຏ พันธุຏพฤกษຏ ละคณะ (2558, น. 14) ทีไกลาววา 
กอนสอนครูตຌองรูຌวาสอนเปท้าเม ดยครูควรศึกษาอกสารตัวชีๅวัดละสาระกนกลางตามหลักสูตรกนกลาง
การศกึษาขัๅนพืๅนฐาน พทุธศกัราช 2551 ของสา้นกังานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นกลุมสาระการรียนรูຌ
ทีไสอน ลຌวคิดวิคราะหຏละขยีนผนการสอน นอกจากนีๅผูຌวจิยัยังเดຌจดัการอบรมกีไยวกบัการจดัการรียนการสอน
ละนวัตกรรม฿หม โ ประกอบดຌวยการจัดการรียนการสอนบบ PBL BBL ละ RBL พืไอ฿หຌครูสามารถน้าเป
ประยุกตຏ฿ชຌ฿นกระบวนการสอนพืไอพัฒนาผูຌรียน สอดคลຌองกับ ชยัรตันຏ สทิธริตันຏ (2551, น. 4) ทีไพบวา การจัด
การรียนรูຌควร฿ชຌรูปบบ วิธีการทีไหลากหลาย นຌนการจัดการรียนการสอนตามสภาพจริง การ฿ชຌวิธีการสอน
ทีไหลากหลายผสมผสานกนัปຓนการปຂดอกาส฿หຌนกัรยีนเดຌสดงความสามารถ ความถนดัเดຌอยางตใมทีไสงผล฿หຌ
ผลสมัฤทธิท่างการรียนสงูขึๅน สอดคลຌองกับสยุมพร ศรมีงุคุณ (2557, น. 70) ทีไพบวา การจดัการรียนรูຌดย฿ชຌวจิยั
ปຓนฐาน ชวย฿หຌนักรียนขຌา฿จละรูຌขัๅนตอน฿นการท้างานละสวงหาความรูຌดຌวยตนอง รูຌจักการกຌปຑญหา 
฿ชຌกระบวนการวิจัยสวงหาความรูຌ สงผล฿หຌนักรียนมีพัฒนาการดຌานทักษะการคิดวิคราะหຏสูงขึๅน สงผล
ตอการพัฒนาดຌานผลสัมฤทธ่ิทางการรียน นอกจากนีๅผูຌขຌารวมครงการวิจยัครัๅงนีๅยงัเดຌนา้สิไงทีไเดຌจากการอบรม
พัฒนาเป฿ชຌ ละสะทຌอนความคิดลกปลีไยนรียนรูຌซึไงกันละกันละหานวทางกຌเข ดยจัดวทีลกปลีไยน
รยีนรูຌ ถอดบทรียนละรวมกนัสรຌางครอืขายพืไอการพัฒนา สอดคลຌองกับงานวจิยัของ ประภาพร อุนอบ (2552, 
น. 42) ทีไกลาววา สิไงส้าคัญทีไเดຌจากการถอดบทรียน คือ ผูຌรวมกระบวนการถอดบทรียนกิดการรียนรูຌรวมกัน
อันน้ามาซึไงการปรับวิธีคิด ละวิธีการท้างานทีไสรຌางสรรคຏ สอดคลຌองกับ ศุภวัลยຏ พลายนຌอย (2556, น. 166) 
ทีไกลาววา การถอดบทรียนปຓนการดงึอาความรูຌทีไเดຌรบัจากการท้างานมา฿ชຌประยชนຏดยสมาชิก฿นกลุมสามารถ
ลกปลีไยนรียนรูຌการท้างานละสะทຌอนกลับเดຌทันทีดยบูรณาการรวมกับกระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการ
ทีไมีการวางผนการท้างานละการปฏิบัต ิการสังกต ละการสะทຌอน ละมีการปรับผนพัฒนา฿นวงจรทีไ 2 
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 3. ผลการจัดกระบวนการการจัดการความรูຌดຌานการจัดการศกึษาทีไนຌนผูຌรียนปຓนส้าคัญของผูຌบริหาร 
ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดนสังกัด 23 พบวา ผูຌบริหาร ครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดนสังกัด 23 
เดຌลกปลีไยนรียนรูຌกับพืไอนครู ผูຌบริหารระหวางรงรียน ระหวางกลุมสาระการรียนรูຌ จากการถอดบทรียน
กีไยวกับความส้ารใจ ความลຌมหลว จุดดน จุดทีไควรพัฒนา ปຑญหาการจัดการรียนการสอน การวัดผลละ
ประมินผลการรียนรูຌของตละรงรียน เดຌรียนรูຌนวทางกຌเขพืไอวางผนพัฒนาการจัดการรียนการสอน
ทีไจะท้า฿หຌผลสัมฤทธิ่ทางการรียนสูงขึๅน ละเดຌรียนรูຌวิธีการบูรณาครงการ฿นพระราชด้าริกับการจัดกิจกรรม
การรียนการสอน ละสวน฿หญเดຌน้าความรูຌเปปรับ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอนละ
การประมินผล การจัดการรียนการสอนละการประมินผลการรียนรูຌ฿นรูปบบของการวิจัย฿นชัๅนรียน 
นอกจากนีๅผูຌขຌารวมกิจกรรมยังเดຌลกปลีไยนวิธีสอนทีไเดຌสงผล฿หຌการทดสอบสูงขึๅน จากผลการวิจัยกลุมสาระ
การรียนรูຌวิทยาศาสตรຏ สาระการรียนรูຌ ทีไ 2 สาระชีวิตกับสิไงวดลຌอมซึไงประกอบดຌวย 2 มาตรฐาน มาตรฐาน
ทีไ 2.1 ขຌา฿จสิไงวดลຌอม฿นทຌองถิไน ความสัมพันธຏระหวางสิไงวดลຌอมกับสิไงมีชีวิต ความสัมพันธຏระหวางสิไงมีชีวิต
ตาง โ ฿นระบบนิวศมีกระบวนการสืบสาะหาความรูຌละจิตวิทยาศาสตรຏ สืไอสารสิไงทีไรียนรูຌละน้าความรูຌ
เป฿ชຌประยชนຏ ซึไงมหีลายรงรยีนเดຌคะนนต้ไากวาระดับประทศละต้ไากวาปการศกึษา 2558 ตบางรงรียน 
เดຌคะนนสูงกวาระดับประทศละปการศึกษา 2558 ฿นมาตรฐานทีไ 2.2 ขຌา฿จความส้าคัญของทรัพยากร
ธรรมชาต ิการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาต฿ินระดบัทຌองถิไน ประทศละลก นา้ความรูຌเป฿ชຌ฿นการจดัการทรพัยากร
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอมกใจะมีการลกปลีไยนรยีนรูຌวธิสีอนระหวางรงรยีนซึไงทา้฿หຌกดิชมุชนหงการรยีนรูຌ 
สอดคลຌองกับ กรองกาญจนຏ นาพร (2560, น. 81) ทีไพบวา การปຓนชุมชนการรียนรูຌทางวชิาชีพปຓนการรวมตัวกนั
ของผูຌบริหารสถานศึกษาละครูพืไอรวมมือรวมพลังรียนรูຌรวมกันละสะทຌอนผลการปฏิบัติอยางตอนืไอง 
ดยการปรับปรุงพัฒนาการจัดการรียนการสอนละพัฒนาผลสัมฤทธิ่ทางการรียนของผูຌรียน

ขຌอสนอนะ
 จากผลการวิจัย ผูຌวิจัยขอสนอนะดังตอเปนีๅ
 1. ขຌอสนอนะ ฿นการน้าผลการประมินเป฿ชຌ
  1.1 รงรียนต้ารวจตระวนชายดน ปຓนรงรียนทีไมีครงการพระราชด้าริ ละนอกจากนีๅ
ยงัมีหนวยงานภายนอก฿หຌความสน฿จขຌามาจัดครงการละกจิกรรม฿หຌกบัรงรียน หากรงรียนบรหิารจดัการ
ดຌานการรียนการสอนละวางผนน้าครงการดังกลาวมาบูรณาการกับการรียนการสอนจะมีประยชนຏสูงยิไง
ตอนักรียน
  1.2 การยกระดบัผลสัมฤทธิท่างการรียนตຌองอาศัยวลา฿นการพัฒนาทัๅงดຌานผูຌรียน ละครูผูຌสอน 
ผูຌบริหารจึงควรสรຌางความตระหนักถึงความส้าคัญ฿นการรียนการสอนละการทดสอบ฿หຌกับนักรียนละครู
จึงควรท้าความขຌา฿จหลักสูตร การสอน ละการประมินผล ศึกษา วิจัยละพัฒนาตนองอยางสม้ไาสมอ 
ละผูຌบริหารควร฿หຌความส้าคญักับการนิทศก้ากับติดตามอยางตอนืไอง
  1.3 นืไองจากครทูีไสอน฿นรงรยีนต้ารวจตระวนชายดน เมเดຌจบวิชาชพีครูดยตรงปຓนสวน฿หญ 
จงึควรมีการศกึษา พฒันา ละ฿ชຌกระบวนการพีไลีๅยงขຌามาชวย฿นการพัฒนาละควรศึกษาปຓนกรณีละตอนืไอง
 2. ขຌอสนอนะส้าหรับการวิจัยครัๅงตอเป
  2.1 ควรมีการศึกษา วิจัย ละพัฒนาผูຌรียนดยน้านวทางทีไเดຌจากการอบรมพัฒนาเปวิจัย
ชิงพัฒนากับทุกระดับชัๅนตัๅงตชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1-6
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  2.2 ควรมีการศึกษาปຑจจัยชิงสาหตุทีไมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ่ทางการรียนของนักรียนรงรียน
ต้ารวจตระวนชายดน ดยการวิคราะหຏสຌนทางพืไอ฿หຌทราบถึงปຑจจัยทีไสงผลตอนักรียนทัๅงทางตรงละ
ทางอຌอม
  2.3 ควรมีการศึกษาปຓนรายกรณีชัๅนรียนหรือรายกลุมสาระการรียนรูຌดยริไมศึกษาละก้ากับ
ติดตามตัๅงตระดับชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปทีไ 6 
  2.4 ควรมีการวิจยัละพัฒนารูปบบการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ของนักรียนรงรียนต้ารวจตระวน
ชายดน

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยละพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ทีไเดຌ฿หຌทุนอุดหนุนการวิจัยพืไอปຓนการ
สงสริมสนับสนุน฿หຌบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดຌสรຌางสรรคຏองคຏความรูຌ฿หม โ ทีไปຓนประยชนຏกสังคม 
ขอขอบพระคุณผูຌอ้านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาหงชาติ (องคຏการมหาชน) รองศาสตราจารยຏ 
ดร.สัมพันธຏ พันธุຏพฤกษຏ ทีไ฿หຌความอนุคราะหຏอกสารประกอบการอบรมละมาปຓนวิทยากร฿นรืไองการสรຌาง
ครืไองมือวัดละประมินผลทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ละ ขอขอบพระคุณ ดร.ปรีชา อุยตระกูล 
ทีไ฿หຌความอนุคราะหຏมาปຓนวิทยากรการถอดบทรียน พรຌอมทัๅงอาจารยຏประจ้าคณะครุศาสตรຏทุกทานทีไมา
รวมปຓนวทิยากร฿นการถอดบทรียน฿หຌกบั 5 กลุมสาระการรียนรูຌ รวมถึงผูຌกา้กับ พ.ต.อ. สปิปนันทຏ สรณຏคณูกຌว 
ครู฿หญ ละครูรงรียนต้ารวจตระวนชายดน฿นสังกัดทีไ 23 ทุกทานทีไรวมกันพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ่
ทางการรียนฯ ฿นครัๅงนีๅ
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