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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน 

ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
Development of learning in the 21st century of Border Patrol Teachers 

in  Elementary Education in Ubon Ratchathani 

 

  ดร.ดุจเดือน  ไชยพิชิต1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 2)  

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ดังนี้ เปรียบเทียบ 

ความรู้ก่อนและหลังการพัฒนาในด้านจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  และ  ประเมินความพึงพอใจในการอบรมพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ระดบัประถมศึกษา  
จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  120 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, แบบทดสอบกอ่นและหลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ,  แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมพัฒนา  และ แบบนิเทศการจัดประสบการณ์การสอน  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา  
 ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่ 
21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.72, S.D. = 0.25) และสภาพความต้องการในการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.56, S.D. = 0.17) ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ระดับประถมศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า  ความเข้าใจก่อนและหลังการพัฒนาในด้าน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คะแนนการทดสอบหลังการอบรม  มากกวา่ก่อนการอบรม ร้อยละ 100 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุดทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 

 

คำสำคัญ : การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ประถมศึกษา, ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to: 1) Investigate current states and problems of 

development of learning in the 21st century in Elementary Education of Teachers Border Patrol Ubon 

Ratchathani. 2) develop understanding of learning in the 21st century in Elementary level of Border Patrol 

Teachers  the following issues  2.1 Compare  knowledge by pretest and posttest between workshop of 

Elementary level of Border Patrol Teachers. 2.2 Satisfaction evaluation for workshop of Elementary level 

of Border Patrol Teachers. 

 
1คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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 The target population of this study consisted of 120 Border Patrol  Teachers in elementary 

Education in Ubon Ratchathani. Data analysis was done by frequency, percentage, mean and standard 

deviation, and content analysis. Tools were 1) Satisfaction questionnaires for workshop of Elementary 

Education of Border Patrol Teachers. 2) The 4-choice achievement test, 30 items, and 3) The 20- item 

evaluation form of learning satisfaction Border Patrol Teachers in the 21st century in Elementary 

Education.   

 The research found that : The results study of teacher’s problems to development of learning in 

the 21st century of Border Patrol Teachers in Elementary Education were competent to manage at the 

medium level. ( x =2.72 , S.D. = 0.25 ) and requirements learning was at the highest level. ( x =4.56, S.D. 

=  0.17). The results of workshop learning development in the 21st century found that : The post-test is 

higher than pre-test at 100 percent. Satisfaction evaluation for workshop of Elementary Education of 

Border Patrol Teachers was at the highest level with the average of  4.75. 

  

Keywords :  Development of learning in the 21st century,  Elementary Education, Teachers Border Patrol   

 

1. บทนำ 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด ้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (Information Technology) เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็น
คุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตทีด่ีขึ้น
ในศตวรรษใหม่ในวงการศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกับข้อมูลมหาศาล ซึ่งไม่
สามารถจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์ได้ การเปลี่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้
ทำให ้มน ุษย์จำเป ็นต ้องปรับต ัวเพ ื่อการดำรงอยู่อย ่างม ี
คุณภาพ จึงทำให้เกิดความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ใหม่และทักษะชีวิตชุดใหม่ (ทิศนา แขมมณี, 2555) อีก
ทั้งปัจจุบันมนุษย์อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ไม่มีความแน่นอน 

ทักษะเดิมๆ ที่มนุษย์ม ีและใช้ได้ผลในโลกยุคก่อน ๆ ไม่
สามารถใช้ได้ผลในยุคปัจจุบันและอนาคตมนุษย์ต้องเรียนรู้
ทักษะใหม่เพ่ือความอยู่รอดในสังคม (Martin, 2010) 

 การรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นที่
จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียกร้องให้เตรียม
ความพร้อมพลเมืองสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อสะท้อนความ
เป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 

21 ซ ึ่งสร ุปท ักษะการเร ียนร ู้ท ี่จำเป ็นในศตวรรษท ี่ 21 

(Bellanca & Brandt, 2010 อ ้างถ ึงใน  ท ิศนา แขมมณ ี, 
2555) ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การมี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารและการ
ร่วมมือทำงาน การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา 2) 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้
พื้นฐานด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) และ 3) ทักษะชีว ิตและการทำงาน ได ้แก ่ 
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะทาง
สังคมและการเรียนรู้ข ้ามวัฒนธรรม (นวพร  วรรณทอง, 
2560) ได้นำเสนอไว้ว่า ความ เข้าใจ และการคิดของผู้เรียน
มีหลายระดับซึ่ง สอดคล้องกับ นโยบายของการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในประเทศ ที่ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะการคิด  การศึกษาการมีความคิดริเริ่มและการชี้นำ
ตนเอง การเพิ่มผลผลิตและการรู้รับผิด ความเป็นผู้นำและ
ความรับผิดชอบ  เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่ม ี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยถา่ยทอดความรู้ การฝึก การอบรม 

การส ืบสานทางว ัฒ นธรรม  การสร ้างสรรค ์จรรโลง 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
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ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มี
ท ักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต ่อวิชาชีพครูท ี่ด ี มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็น
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่
รองรับเข้าถึงเพื่อสรา้งนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนว
ใหม  ่โดยครูจำเป ็นต ้องจ ัดก ิจกรรมการเรียนรู้ท ี่ช ่วยให ้
นักเรียนเข้าใจที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ช่วยส่งเสริมให้น ักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติท ี่ถ ูกต้อง 
(วันทนา สิงห์นา, 2560) ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชน
ในยคุใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัด
การศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่า ผู้เร ียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส ่งเสริมให ้ผ ู้เร ียนสามารถพ ัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
3 ยุค คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู้ มี
ความแตกต่างกันมากหากเราต้องการให้สังคมไทยดำรง
ศ ักด ิ์ศร ี และคนไทยสามารถอยู่ในส ังคมโลกได ้อย ่างม ี
ความสุข การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่เป ้าหมายในสู่ “ยุค
ความรู้” จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนาทาง
ของความสุขในการทำงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีลูก
ศิษย์ในยุคความรู้กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงต้อง
ยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพื่อให้ศิษย์
ได้อะไร การประสบผลสำเร็จได้นั้น ครูต้องทำอะไร ไม่ทำ
อะไร การทำหน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ทำให้ศิษย์เรียนไม่
สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสำคัญ “ทักษะเพื่อการดารง
ชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills) จะเกิดขึ้น
ได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และ
อำนวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จาก
การเรียนแบบลงมือทำ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจ
และสมองของตนเอง การเร ียนร ู้แบบน ี้เร ียกว ่า PBL 

(Project-Based Learning) สาระวิชาก็มีความสำคัญ แต่ไม่

เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 

ปัจจ ุบ ันการเร ียนรู้สาระวิชาควรเป ็นการเร ียนจากการ
ค้นคว้าเองของศิษย์   โดยครูช่วยแนะนำ และช่วยออกแบบ
ก ิจกรรมท ี่ช ่วยให ้น ัก เร ียนแต ่ละคนสามารถประเม ิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับสุ
ปรียา  ศิริพัฒนกุลขจร (สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, 2012) ได้
ให ้ความเห ็นว ่าการเปล ี่ยนแปลงว ิธ ีการเร ียนร ู้  และ
เปล ี่ยนแปลงว ิธ ีค ิด  ให ้สอดคล ้องและสมด ุลก ับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรง
มากข ึ้น   แต ่การเปล ี่ยนแปลงว ิธ ีการเร ียนร ู้และการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้อง
เกื้อกูลกัน  จะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ใน
ศตวรรษใหม  ่มีคำที่สำคัญที่น ่าสนใจคือ คำว่า “Teach 

Less” แ ล ะ  “Learn More” โ ด ย ค ว า ม ห ม า ย แ ล ้ว
ห ม ายค วาม ว ่า  การ เป ล ี่ย น ว ิธ ีก ารศ ึกษ า  ด ้วยก าร
เปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ 
ทักษะ (skill or practices)” คำว่า “Teacher” ที่แปลว่า 
“ครู” นั้น ถือว่าเป็นคำเก่าไปแล้วนั้น จะถูกให้ความหมาย
หรือคำจำกัดความเสียใหม่ด ้วยการเปลี่ยนมาเป ็นเพ ียง 
“Facilitator” โดยระบ ุหน ้าท ี่หร ือคำจำก ัดความว่าเป ็น 

“ผู้อำนวยการเรยีนรู้ (Coach) หรือ ผู้ชี้แนะ” ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “คร”ู เป็น
หลัก ไปเป ็น “นักเร ียน” เป ็นหลัก ดังน ั้นการเรียนรู้จ ึง
จะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จำเป็นต้อง
สอนผู้เร ียนซึ่งผ ู้เร ียนสามารถเรียนรู้ได ้เอง แต่ต ้องสร้าง 
“ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เร ียนขึ้นมาให ้ได ้ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรูร้่วมกันมากกว่า
การเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะ
การเร ียนรู้ในแบบใหม่ต ้องเป ็นการเร ียนรู้ท ี่แบ ่งป ันก ัน 

ช่วยเหลือเก ื้อก ูลก ัน การเรียนในปัจจ ุบ ันควรให ้ผ ู้เร ียน 

ได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วน
ก ัน เร ีย น  ห ้อ ง เร ีย น ใน ศ ต วร รษ ท ี ่21 ค ว ร เป ล ี่ย น 

จากห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) 

เป ็นท ี่ทำงาน เป ็นกล ุ่มๆ  ซ ึ่ง หมายความว ่าการเร ียน 

จ ะ เป ล ี่ย น จ าก  Lecture Based เป ็น  Project Based   

จึงจะทำใหก้ารศึกษาไทยในศตวรรษใหม่เดนิไปข้างหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษาทีพ่ ึงให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
ถนัดในแต่ละด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ  การให้บริการ
ทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให ้ส ังคมแล้ว 
สถาบันยังได้รับประโยชน์เนื่องจากสาขาการประถมศึกษา  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  เป็น
องค์กรในสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู
ประถมศึกษา จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของนกัศึกษาสาขาการประถมศึกษา อันจะนำมาส ู่การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจ ัย  การพัฒนาบุคลากรจึงเป ็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน เพราะทำให้บุคคลได้
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ปรับตัว
ให้ทันกับวิทยาการ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้หน่วยงานได้รับผลผลิต
เพิ่มขึ้น  และลดความสิ้นเปลือง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการที่เพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากร  ทำให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ มีเจคติที่
ดีต่อการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มพูนผลผลติ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ (คะนึงนิจ กองผา, 2543) 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของสาขาการประถมศึกษา  กับ
การจัดการศึกษาในการส่งเสริม  และสนับสนุนให้ครูซึ่งเป็น
บุคลากรในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดงักล่าวทั้งหมด
ข ้า งต ้น  ส าข าก ารป ระถม ศ ึก ษ า  คณ ะค ร ุศ าส ต ร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จึงม ีความสนใจที่จะ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยใช้รูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
เพ ื่อพ ัฒนาศักยภาพครูโรงเร ียนตำรวจตะเวนชายแดน  
จังหวัดอุบลราชธานี  ในด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกรอบในการ
พัฒนา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนยิ่งขึ้น   
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท ี่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัด
อุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา 
 2.  เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา  ดังน้ี 
  2.1 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ก ่อนและหลัง
การพัฒนาในด้านจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ของครู
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี 
ระดับประถมศึกษา 
  2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการอบรม
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของคร ูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน   จ ังหว ัด
อุบลราชธานี  ระดับประถมศึกษา 
 
3. ความสำคัญของการวิจัย 
 1.  เป็นการแก้ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. เป ็นการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   
 
4. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี 12 โรงเรียนจำนวน 120 คน  
 
5. ระยะเวลาในการวิจยั     
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
จังหวัดอุบลราชธานี ใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research Principle) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็ค
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แท ็กการ ์ท (Kemmis and McTaggart.1988 : 11 -15 )  

ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) 

การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการ
สะท้อนผล (Reflection) 

 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แบบสอบถามสภาพป ัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการพัฒนา
ในด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ของครูโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) แบบเลือกตอบ 

ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน  30  ข้อ 
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรม
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของคร ูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน   จ ังหว ัด
อุบลราชธานี 
 4.  แบบนิเทศการสอน มีจำนวน 1 ฉบับเป็น
แบบนิเทศการจัดประสบการณ์การสอนของกลุ่มผู้เข้าอบรม 
 5. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการ  
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   

 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากแบบสอบถาม ข้อมูลที่เป็นแบบเลือกตอบใช้
วิธีแจกแจงความถี่  และค่าร้อยละส่วนที่เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้  โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

SPSS for Windows  คำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
9. ผลการวิจัย  
 1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  

จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา  พบว่า มีสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง ( x =2.72, S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  พบว่า  ด้านแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้  การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้  และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้  ทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีความต้องการในการจัดการเรียนรู้  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56, S.D.=0.17) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ความต้องการใน
การจัดการเรียนรู้เพ ื่อพ ัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด    

 2. ผลการพ ัฒนาความร ู้ความเข ้าใจในการ
จ ัดการเร ียนรู้ในศตวรรษท ี่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน  จังหวัดอุบลราชธาน ี ระดับประถมศึกษา  
พบว่า  ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของครูโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน  จ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี ระดบั
ประถมศึกษา โดยแบบทดสอบ พบว่า ผลการประเม ิน
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนการทดสอบหลังการอบรมมากกว่าก่อนการอบรม 

ร ้อยละ 100 และคร ูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  

จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.75   

 ผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน  จ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี ระด ับ
ประถมศ ึกษา พบว ่า การประเม ินพฤต ิกรรมการจ ัด
ประสบการณ์การสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉล่ีย 
3.42 ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี  

ท ุกคนม ีความสามารถในการเตร ียมการจ ัดการเร ียนรู้  
พฤติกรรมการสอนของครู วิธีการดำเนินการสอน การใช้
เทคนิค  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  ส่ือการสอนประกอบการจัด
ก ิจกรรมการเร ียนร ู้ระด ับประถมศ ึกษา  การว ัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ถูกต้องทุกข้ันตอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  เป็นผลที่น่าพอใจ
ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาครบสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
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10. อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  

จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา  พบว่า 
 สภาพป ัจจ ุบ ันป ัญหาในการจ ัดการเร ียนร ู้   
มีสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  

ปานกลาง  ( x =2.72, S.D.=0.25)  ความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ส ุด ( x =

4.56, S.D.=0.17) เน ื่อ งจากคร ูโรงเร ียนตำรวจตะเวน
ชายแดนส ่วนใหญ ่ย ังย ึดต ิดอย ู่ก ับการปฏ ิบ ัต ิการสอน
แบบเดิม  ขาดความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ยังไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาผ่านเทคนิคต่างๆที่สอดรับกับ
เป้าหมาย หลักการของการจัดการศึกษายุคปัจจุบัน  ครูไม่
เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนรู้
ส ำหร ับ เด ็กประถมศ ึกษา  ไม ่สามารถผล ิตส ื่อข ึ้นมา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เอง  ตลอดจน
ปัญหาด้านการขาดแคลนครู ทำให้ครูต้องรับผิดชอบการ
จัดการเรียนรู้ในหลายๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดความรู้
ความเข้าใจในการนำเทคนิคการบูรณาการมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้กิจกรรม
การเรียนการสอนไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร  สอดคล้องกับ  มลิวรรณ  ประชาชัย (2556)  

ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย  ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กสังก ัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  

พบว่า  การพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลนาสิงห์ โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
และการนิเทศการสอน ทำใหก้ลุ่มผู้ร ่วมศึกษาค้นคว้ามี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตสื่อได้ตามกรอบเนื้อหา
ระบบหลักการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้สาหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ นงนุช เอก
ตระกูล. (2558)  ได้ศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 

STEM เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การค ิด แก ้ป ัญ ห าอย ่างส ร ้า งส รรค ์ข อ งน ัก เร ียน ช ั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  ประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบSTEM Education สำ หรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เร่ืองไฟฟ้า คะแนนเฉล่ีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
เร ียน แบบการจ ัด ก าร เร ียน ร ู้แ บ บ  STEM Education  

มีคะแนนสูงกว่า คะแนนเฉล่ียของนักเรียนก่อนเรียนแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM Education  และสอดคล้องกับ  

อังสนา  สวนแตง (2555)  ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ 
เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค 

KWDL  พบว่า  ผลการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ท่ีระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

 2. ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเร ียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี  ระดับประถมศึกษา  พบว่า 
  2.1 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประถมศึกษา คะแนนการ
ทดสอบหลังการอบรม มากกว่าก่อนการอบรม ร้อยละ 100   

  เน ื่องจากการว ิจ ัยคร ั้งน ี้ได ้ม ุ่งพฒันาคร ู
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ระดบัประถมศึกษาด้าน
แนวคิด หลักการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตลอดจนทักษะ
ในการผล ิตและการใช ้ส ื่อ ก าร เร ียนการสอนระด ับ
ประถมศึกษา ความสามารถในการผลิต และนำสื่อไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติ
จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ  ได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
จริงสามารถผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้BBL, STEM, PBL  

มีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถเขียนแผนได้  และสามารถนำ
สื่อไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลกัการ 
การจัดการศึกษาประถมศึกษา สอดคล้องกับ มลิวรรณ  

ประชาช ัย (มล ิวรรณ   ประชาช ัย , 2556) ได ้ศ ึกษาการ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ พบว่า การพัฒนา
บุคลากรด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ 
โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการ
สอน ทำให้กลุ่มผู้ร ่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถผลิตสื่อได้ตามกรอบเนื้อหาระบบหลักการผลิตสื่อ
และการใช ้ส ื่อการเร ียนร ู้สาหร ับเด ็กปฐมว ัยได ้อย ่างม ี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  
21 ของคร ูโรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดน  จ ังหว ัด
อุบลราชธานี  ระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุดทุกด้าน   

  เนื่องจากการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน  โดยวิทยากรผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้ให ้
คำแนะนำปรึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษา ข้อ
ชี้แนะ กลุ่มผู้ร่วมอบรมส่วนมากสามารถนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงได ้ เป็นที่
น่าพอใจ และมีกลุ่มผู้ร่วมอบรมส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่สามารถ
นำเทคนิคการจัดการเรียนรู้  สื่อที่ผลิตขึ้นไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงได้  สอดคล้องกับ  

ปราณ ีอ่อนศรี.(ปราณี อ่อนศรี, 2552) ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็น
ฐาน  ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
พบว่า 1. รูปแบบการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้
สมองเป็นฐาน (ACTOR Model) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 1. ขั้นวิธีเพื่อการผ่อนคลาย (Approach to relaxation) 

2. ข้ันการใช้ผังมโนทัศน์ (Concept mapping) 3. ข้ันการถ่าย
โยงการเรียนรู้ (Transfer of learning) 4. ข้ันการบริหารสมอง 
(Operation to Brain-Gym) และ 5. ขั้นการค ิดไตร่ตรอง 
(Reflection) 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พบว่า นักเรียนพยาบาลมีคะแนน 

ความรู้ในวิชาการวิจัยทางการพยาบาล 1 ก่อนและหลังเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และ 
นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเจตคติต่อวิชาการวิจัยทางการ
พยาบาล 1 ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ  2.3 นักเรียนพยาบาลมีคะแนนเฉล่ียความ

พึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 

3.91 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ ศศิรดา  แพงไทย 
(2559) เร่ือง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

พบว่า ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้อง
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านสาระวิชาหลัก และทักษะในศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต
และอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศเทคโนโลยี ดังนั้นบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารจึงเป็นภาระท่ีสำคัญต่อการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำยอดเยี่ยมปรับเปลี่ยนองค์กรให้
ทันสมัย 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  ควรพิจารณาเรื่องระยะเวลา และหัวข้อใน
การจ ัดอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการให ้สอดคล ้องเหมาะสมก ับ
กิจกรรม จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา ควรมีการนิเทศภายใน
เพื่อพัฒนาบุคลากร ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และควรมีการ
กำกับ นิเทศ และช่วยเหลือบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป 

  ควรม ีการพ ัฒนาครูผ ู้ด ูแลเด ็กโดยใช ้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านอ่ืน เช่น การพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ การพัฒนาครูด ้านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เป็นต้น ควรมีการศึกษาวิจัย พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น 

การศึกษาดูงาน การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป 
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