การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
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บทคัด ยอ
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปถัมภโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทั้งดานการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต อีกทั้งทรงเปนแบบอยางทั้งดานพระราชจริยวัตร และดานพระอัจฉริยภาพ ควรที่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนําความรู ทักษะชีวิตที่ไดรับจากโครงการ
พระราชดําริไปปรับใชในชีวิตประจําวัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมฯ ตาม
เกณฑมาตรฐาน ๘๐/๘๐ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฯ และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนตอการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฯ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช ไดแก การสนทนากลุม แบบประเมิน และแบบทดสอบ การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกองกํ ากั บการตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จั ง หวั ด ตาก หลัง เรียนสูง กว า กอนเรียนอยา ง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอย
พระยุ ค ลบาทสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ใ นโรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดน
กองกํากั บการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จั งหวั ดตาก ทุกขอรายการอยูในระดับมาก โดยมี ขอที่ มี
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รองศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถปลูกฝงคุณธรรมใหนักเรียนไดดี รองลงมา คือมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
นาสนใจและนักเรียนอยากใหมีการเรียนการสอนในลักษณะนี้อีก
คําสําคัญ  พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
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บทนํา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดวยน้ําพระทัย
อันเปยมลนในการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดารใหมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องที่จะทําใหเด็กเยาวชน ประชาชนไดมีการศึกษา รูจักหนาที่พลเมืองไทยที่อาศัย
อยูบนผืนแผนดินไทย มีความรูความสามารถในการพัฒนา ดํารงชีวิตที่พึ่งพาตนเองใหความรวมมือกับรัฐ
เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคงและใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนศูนยกลางการศึกษา
พัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารตลอดไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเปนผูจุดประกายแสง
สวางแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อันหมายถึงการจุดประกายใหคนมองเห็นความเสียเปรียบของ
เยาวชนในแดนทุรกันดารผูยากไร ผูดอยโอกาส ทรงพระเมตตาและทรงอุปถัมภโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเปนเบื้องตน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปนผูขยายแสงสวางแหง
ประทีป ใหเรืองจรัสจาโดดเดน ใหสังคมมองเห็น พระองคทรงตระหนักถึงคุณคาของเยาวชนวาตองไดรับ
การศึกษาและการศึกษานั้นจะตองมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาจะดี สมองของคนจะดี สุขภาพรางกาย
จะตองมากอน นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่อยูหางไกลจึงไดรับการดูแลเอาใจใสทั้งดาน
อาหาร ด านสุ ข ภาพ และด านการศึ กษา ซึ่ ง ก็ เนื่ องด ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป น ที่ ยิ่ง นั่ น เอง (๔๐ ป
โรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน, ๒๕๓๙) เพื่ อใหผู เรี ยนสามารถนําความรู และทั กษะต างๆ ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในระดับครอบครัว และ
ชุมชน เด็กและเยาวชนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนควรไดรับการปลูกฝงให
ตระหนักถึงความสําคัญและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีที่มี ตอโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอยางหาที่สุดมิได เด็กและเยาวชนควรได
เรียนรูถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดําริฯ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยภาพ
การแสดงความจงรั กภั ก ดี ต อชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย และการปฏิ บั ติตน เพื่ อ สนองพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทุกคนควรนอมนํามาเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตของตนเองตอไปอยางยั่งยืน

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย และพั ฒ นา โดยใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพผ า น
กระบวนการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ผูเชี่ยวชาญและผูวิจัย เครื่องมือที่ใช ไดแก
แบบประเมิน แบบทดสอบและการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

วัต ถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
๒. เพื่ อศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม เรื่ องตามรอยพระยุ ค ลบาทสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคล
บาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนกองกํ ากับการตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จัง หวัด ตาก หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอย
พระยุ ค ลบาทสมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ใ นโรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดน
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก ทุกขอรายการอยูในระดับมาก

อภิปรายผล
๑ ผลการพัฒนารายวิ ชาเพิ่ มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี ในโรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จังหวัดตาก พบวา มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้
ประสิทธิภาพของรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี ในโรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จังหวัดตาก ผูวิจัยนําเสนอเปน รายชั้น เรียน ดังจะเห็นไดวาทุกชั้น เรียนมีประสิทธิภาพสูง กวาเกณฑที่
กําหนด ๘๐/๘๐ โดยทั้งนี้ อาจเปนเพราะวา ผูวิจัยพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก อยางเปนระบบตามขั้นตอนการพัฒนาจึงไดรายวิชาเพิ่มเติมฯที่
มีคุณภาพเหมาะสม สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได และเมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพ ก็พบวาสูง
กวาเกณฑ ๘๐/๘๐ ที่กําหนดไว

๒. การศึ กษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิ ช าเพิ่ มเติ ม เรื่องตามรอยพระยุ คลบาทสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก พบวา สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรีชา เครือสินธุ (๒๕๔๕, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่อง
การทําน้ําตาลมะพราว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นในระดับประถมศึกษาเรื่องการทํา
น้ําตาลมะพร าว เพื่ อนํ าหลั กสู ตรเรื่ องการทํ า น้ํ าตาลมะพร าวไปใช ใ นการจั ด การเรี ยนการสอน เพื่ อ
ประเมินผลการใช หลั กสูตรท องถิ่ น เรื่ องการทํ าน้ํ าตาลมะพร าวผู บริ หารโรงเรี ยน ผู ปกครองนั กเรี ยน
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโรงเรียน และครูในโรงเรียนมีความเห็นสอดคลองกันวาควรมีการ
สอนหลักสูตรทองถิ่นเรื่องการทําน้ําตาลมะพราว ในโรงเรียนและพรอมที่จะใหการสนับสนุนทรัพยากรทุกๆ
ดาน เกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดทําขึ้น คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการทําน้ําตาลมะพราว
ของนักเรียนหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐๑ โดยมีแนวโนมวา
หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับสินี เพียรพิทักษ
(๒๕๔๘ บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติมดานวัฒนธรรมทองถิ่น
รายวิชา ท ๐๕๒ ภูมิปญญาลุมน้ํานครชัยศรี ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๔ โรงเรียนสามพรานวิทยา จํานวน ๓๔ คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๕ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนรายวิชา ท ๐๕๒ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ผูวิจัยไดพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตากดี
และเหมาะสมแลว
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชรายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จั งหวัด ตาก พบวา โดยภาพรวมอยูใ นระดั บมาก อาจเนื่องมาจาก การสราง
เครื่องมือตางๆ ไดแก รายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ จังหวัดตาก
ที่มีกระบวนการสรางและพัฒนาที่ดี ถูกตองตามระบบขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ สาระการเรียนรูมีความ
หลากหลายเหมาะสม เกี่ยวของสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงและเปนสิ่งที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน โครงการ
พระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประกอบรูปภาพสีสันในหนังสือเสริมประสบการณทําให
ผูเรียนพอใจ มีความสุขที่ไดเรื่องรูเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณดวย น้ํา
พระทัยอันเปยมลน ในการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร ใหมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมนึก ทองเพ็ชร (๒๕๕๑, บทคัดยอ)
กลาววาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่องการเลี้ยงโคพื้นเมืองสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มี
ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีตอหลักสูตรสาระการเรียนรู เรื่อง

การเลี้ยงโคพื้นเมือง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และวิทยากรทองถิ่น มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด และสอดคลองกับ ธงชัย พรมกมล (๒๕๔๙, บทคัดยอ) กลาววาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง
การทําน้ําปลาจากปลาราหมัก กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
โรงเรียนบานหนองหัวชาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๕ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น เรื่อง การทําน้ําปลาจากน้ําปลาราหมัก เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรี ยนและหลัง เรี ยน เพื่อ ศึก ษาความพึง พอใจของผู เ รี ย นต อการเรี ยนการสอน ผลการศึ ก ษาพบว า
ประสิท ธิภ าพของแผนการจั ด การเรีย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู การงานอาชี พ และเทคโนโลยี พบว า
มีประสิทธิภาพ ๙๐.๐๐๙๑.๘๐ ซึ่งสูงกวาเกณฑ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนั กเรี ยนกลุมนี้ สูงกวาก อนเรียน ซึ่ง นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากกับการเรียน
การสอนดวยแผนการจัดการเรียนรู

สรุป/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
๑.๑ ก อนนํ ารายวิช าเพิ่ ม เติ ม เรื่ องตามรอยพระยุ คลบาทสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ มารี ในโรงเรี ยนตํ ารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔
จัง หวัด ตากไปใช ครู ผู ส อนควรศึ กษารายละเอี ยดต างๆ ของเอกสารรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม และเอกสาร
ประกอบการใชรายวิชาเพิ่มเติมฯใหเขาใจ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน
๑.๒ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนใหมากขึ้น เนื่องจากบางเนื้อหามีคําราชาศัพทบางเนื้อหา
ตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจและเรียนรูมากขึ้นสําหรับนักเรียน
๑.๓ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนสามารถเลือกใช
กิจกรรมตามที่ผูวิจัยเสนอแนะไวหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได แตทั้งนี้ตองใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรูรวมทั้งความพรอมในการนําไปใชโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๔ การวัดและประเมินผลในแตละแผนการจัดการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับกิจกรรมการเรียนรูไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับผลการเรียนรู
๒. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
๒.๑ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมตอเนื่องสูบุคคลสําคัญ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดํารงชีวิตประจําวันอยางมีความสุข
๒.๒ ควรมีการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนตระหนักเกิด
ความภาคภูมิใจในทองถิ่น
๒.๓ ควรมีการประเมินหลักสูตรที่ครอบคลุมหลักสูตรทั้งระบบดวยรูปแบบอื่นๆ
๒.๔ ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะอื่นๆ นอกจากการจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมฯ
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