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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 5 ดา้น คือ ดา้น
การจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้น
การจดัการกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
และส่ือการเรียนการสอน และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ดา้นนั้น จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 334 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า 
 ครูผูส้อนมีระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 5 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบระดับการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ดา้นนั้น จ าแนกตามเพศและประสบการณ์
ท างาน พบวา่ ครูผูส้อนมีระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
 The objectives of thematic were are to study the level of fostering learning of teachers in 
basic educational institutes under supervision of Buriram Secondary Educational Service Office 
Area 32 in 5 aspects;the aspect of arranging content and activities, the aspect of practicing 
intellectionskill, the aspect of teaching management, the aspect of activities management to have 
students learn from experiences, the aspect of environment and learning and teaching 
management, and to compare the level of fostering learning of teachers in basic educational 
institutes under supervision of Buriram Secondary Educational Service Office Area 32 classified 
by sex and teaching experience. The samples were 334 teachers. A constructed 5-level rating 
scale questionnaire with the reliability of 0.95 was used as the tool to collect the data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
 
 The results of theresearch were found as follows: 
 The teachers had the highest level of fostering learning in basic educational institutes 
under supervision of Buriram Secondary Educational Service Office Area 32, and the comparison 
on the level of fostering learning of teachers in basic educational institutes classified by sex and 
teaching experience found that the teachers with different sex and teaching experience had 
different level of fostering learning in basic educational institutes. The comparing results of 
fostering learning of teachers in basic educational institutes under supervision of Buriram 



 ค 

Secondary Educational Service Office Area 32 classified by teaching experience found that as a 
whole aspect were not different. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ1 และยุทธศาสตร์ใน การ
ด าเนินงานหน่ึงตามแนวนโยบายเพื่อด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 ก็คือ สถานศึกษา
จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสไดเ้ลือกเรียนในส่ิงท่ีสอดคล้องกบั
ความสนใจ ความถนัด สามารถแสวงหาความรู้และฝึกการปฏิบติัในสภาพท่ีเป็นจริง รู้จักคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั โดยครูท าหนา้ท่ีแนะน า จดับรรยากาศ ใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายเพื่อส่งเสริมความรู้ และการเรียนรู้ของผูเ้รียน2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา ไดมี้โอกาสพฒันากระบวนการเรียนการสอน โดยการมีการบูรณาการ
เน้ือหาและวธีิการสอนอยา่งเหมาะสม มีการใชส่ื้อ และริเร่ิมสร้างส่ือ จากภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน เช่น 
ส่ือจากศิลปะและศิลปินพื้นบา้น และถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปัญญา มี
คุณธรรม มีความสุข และรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนเขา้ใจ และรู้วิธีการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะและกระบวนการคิด และการเรียนรู้ท่ีสามารถ

                                         
 1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 , (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 2553), 
หนา้ 9. 
 2ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552 – 2559), (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 2552), หนา้ 59. 
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น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย
ตนเองต่อไปในอนาคต3  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน
(Standards Based Curriculum) โรงเรียนในยุคปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้ทนัต่อ การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบการศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงถูก
ก าหนดข้ึน เพื่อให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง ในสังคมโลกท่ีมีความซบัซ้อนข้ึน โรงเรียนในยุคน้ี
จึงตอ้งเผชิญกบัส่ิงทา้ทาย และมีความแตกต่างจากโรงเรียนในยคุก่อนอยา่งมาก ในการจดัการศึกษา
เพื่อให้ประชากรของชาติมีความรู้ ความสามารถ ท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน  ใน
โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการยกระดบัศกัยภาพ
สถานศึกษาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเป็นผูน้ าในการบริหารจดัการการด าเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจดัล าดบัความส าคญัของงานโดยค านึงถึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็นส าคญั เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีการด าเนินงานท่ีมุ่งไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกนั นอกจากนั้นจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากน้ียงัได้
ก าหนดบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีขอ้ควรปฏิบติั เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาพึงส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรจดัท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของท้องถ่ิน เพื่อพฒันาผูเ้รียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรในสถานศึกษาพฒันาหลักสูตร แผนการจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาใชก้ระบวนการวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา วดัและประเมินผลการเรียนรู้ผูเ้รียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
พร้อมทั้งน าผลการวดัและประเมินมาพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ เป็นตน้ 

การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ครูผูส้อน
ตอ้งวเิคราะห์ มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยมีหลักการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  การ

                                         
 3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 75. 
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จดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทาง
สมอง และการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอาจ
เพิ่มเติมข้ึนได้4 และจากการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
นบัตั้งแต่เร่ิมทดลองใชใ้นโรงเรียนน าร่องการใชห้ลกัสูตร ในปีการศึกษา 2551 และเร่ิมใชค้รบทุก
โรงเรียนในปีการศึกษา 2552 เป็นตน้มา จนถึงปีการศึกษา 2554 พบวา่ยงัมีปัญหาการในดา้น การ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ท่ีไม่สามารถพฒันา และยงัไม่สามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณาจากผลการสอบ O-NET พบวา่โรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นกลุ่มต ่า ดงันั้นสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จึงไดก้ าหนดกรอบแผนงานเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา ในสังกดั โดยก าหนดพนัธกิจ ดงัน้ี "พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่ คุณธรรม มี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล" โดยมีเป้าประสงค์ท่ีส าคญั ไว้
ใน ขอ้ 2) ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล และ ขอ้ 3) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งไดก้ าหนดกลยุทธ์ ใน 
ขอ้ 4) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ และ ขอ้ 5) พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน5  

จากเป้าประสงคท่ี์ไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะพบไดว้า่ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนถา้จะให้ประสบ
ผลส าเร็จจะตอ้ง พฒันาท่ีครูผูส้อน และท่ีส าคัญเหนือส่ิงอ่ืนใดก็คือการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร 
โรงเรียน ท่ีจะช่วยให้เกิดการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้เม่ือ
พิจารณาจากบทบาทหน้าท่ีของครูผูส้อน ผูบ้ริหาร สถานศึกษา และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ครูผูส้อนตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียน 
เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

                                         
 4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3. 
 5กลุ่มนโยบายและแผน, คู่มือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย,์ 2555), หนา้ 1-2. 
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กระบวนการปฏิบติั กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
และกระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัยเป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งให้ความส าคญักบัการใช้ส่ือ การพฒันาส่ือ 
การใชแ้หล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการวดัประเมินผลอยา่งหลากหลายเพื่อให้เกิดการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง และท่ีส าคญัยิง่ก็คือผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นระดบัหน่วยงานท่ี
สูงข้ึนไปจะตอ้งใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ว่าโดยความเป็นจริงแล้ว โรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตลอดจนผูบ้ริหารสถานศึกษาได้เขา้ใจ และ
รับทราบเป้าประสงค์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นอย่างดี แต่ในด้านของการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรวมของการบริหารการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ตามบทบาทและ
หนา้ท่ีตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ และผูท่ี้จะสามารถสะทอ้นปัญหาไดดี้ท่ีสุดซ่ึงเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีส าคญั
ท่ีสุดของกระบวนการพฒันาก็คือ ครูผูส้อนนัน่เอง ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการสะทอ้นแนวทาง
ท่ีจะก่อให้เกิดการบริหารจดัการในดา้นการส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากร และพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ต่อไปดว้ย 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 จากผลการวิจยัของ เฉลิมพร วนาสันติสุข ซ่ึงศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 
การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 โดย ศึกษาเปรียบเทียบครูวิชาการและครูผูส้อน ท่ีมีสถานภาพต าแหน่ง
ต่างกันและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั และผลการวจิยัของ สุชาติ กาญจนาประดิษฐ ์ไดส้รุปผล การศึกษาและเปรียบเทียบ การ
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สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของครูประถมศึกษาในเขตอ าเภอทบัสะแก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 
1 จากการเปรียบเทียบพบวา่ ครูท่ีมีเพศ หรือระดบัการศึกษาต่างกนั มีทรรศนะต่อการสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม
และรายดา้น  
 ดังนั้ นการวิจัยน้ีจึงตั้ งสมมติฐานว่า ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเปรียบเทียบการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์
ในการท างานไม่มีความแตกต่างกนั  
   

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
  การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งส้ิน 2,527 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนด
แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา มี 5 ดา้น คือ ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรม ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง และดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียน
การสอน 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาวิจัย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย ์จ  านวน 66 โรงเรียน 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ระยะเวลาในช่วง เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 ถึง เดือนเมษายน 
2555  
 1.4.5 ขอบเขตด้ำนตัวแปร/เนือ้หำ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร/เน้ือหา ดงัน้ี 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ เพศ และประสบการณ์ ในการท างาน 
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 1.1 เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญิง 
 1.2 ประสบการณ์ในการท างาน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ  
 1.2.1 ต  ่ากวา่ 10 ปี 
 1.2.2 10 – 20 ปี 
 1.2.3 มากกวา่ 20 ปี 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
 2.1 ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 
 2.2 ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
 2.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
 2.4 ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 2.5 ดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรส่งเสริมจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนใหมี้คุณภาพส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน มี 5 ดา้น ดงัน้ี 
 ด้ำนกำรจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรม  หมายถึง การส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
 ด้ำนกำรฝึกทกัษะกระบวนกำรคิด หมายถึง การส่งเสริมให้มีการฝึกความคิดทางการจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์จริงและการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การส่งเสริมให้มีการผสมผสานสาระความรู้ดา้น
ต่างๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
 ด้ำนกำรจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง หมายถึง การส่งเสริมให้มีการ
ฝึกปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
 ด้ำนกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม และส่ือกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การส่งเสริมให้มี
การจดับรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถให้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน การ
สอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
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 กำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง การด าเนินการโดยการจัดเน้ือหาสาระ ใช้รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ เทคนิค ส่ือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรสถานศึกษา
ก าหนดไว ้  
 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 
32 บุรีรัมย ์
 กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดการสอนระดบัมธัยมศึกษา ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย ์

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี ก ากบัดูแล ประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
บุรีรัมย ์
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6.1 เป็นข้อมูลส าหรับผูศึ้กษา เพื่อใช้ในการวางแผน พฒันาและปรับปรุงการจดั การ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.6.2 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ในการวางแผน 
พฒันาและส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.6.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ๆ ข้ึนไป 
 1.6.4 เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไป ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและ
แนวทางการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
  การวิจยัเร่ืองการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 2.4 การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา  
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรโดยอาศยั 

หน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) การน า
(Leading) และการควบคุม (Controlling) โดยผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีรับผดิชอบให้การปฏิบติั  
งานขององคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นสามารถกล่าวไดว้า่การบริหาร  
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  

Massie & Douglas ไดแ้สดงทศันะไวว้า่การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ใน
กรณีท่ีเป็นศิลป์ (Art) หมายถึง บุคคลท่ีใช้ทกัษะและความรู้ท่ีพฒันาข้ึนของแต่ละบุคคลเพื่อให้
บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหน่ึงท่ี เกิดจากการฝึกฝนหรือ การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น กรณีเป็นศาสตร์ 
(Science) หมายถึง เป็นองคค์วามรู้ท่ี เกิดจากการสืบคน้หา ความรู้ใหม่ๆ ดว้ยวธีิการเชิงวทิยาศาสตร์
มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบ
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สมมุติฐาน1  
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ร (Total Quality Management : TQM) เป็นแนวคิด 

ท่ีเนน้การด าเนินกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดคุณภาพในทุกระดบัมีการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์าร ตลอดจน 
บริหารให้เกิดคุณภาพ ซ่ึงมีหลกัการพื้นฐานมาจากการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Control : TQC) การสร้างความร่วมมือขจดัอุปสรรคของหน่วยงานปรับการบริหารมีความพึงพอใจ 
แนวคิดเก่ียวกับหลักการบริหารท่ีก าหนดเป็นความรับผิดชอบการบริหาร(Management 

Commitment) และนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 14 ประการ หรือเรียกวา่ Deming ,s 14 point 
ซ่ึง วโิรจน์ สารรัตนะ ไดก้ล่าวถึงดงัน้ี2  
 1. การก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลผลิตและบริการโดยการ 
คน้ควา้และน านวตักรรมมาปรับปรุงการออกแบบการผลิตและบริการสม ่าเสมอ  
 2. การยอมรับแนวคิดปรัชญาใหม่ๆ รวมทั้งแนวคิดของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ในการ ตดัสิน 
ร่วมกนั  
 3. สร้างการยดึมัน่ในหลกัการขององคก์รในการด าเนินกิจกรรม  
 4. สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริการในดา้นต่าง ๆ  
 5. ปรับปรุงระบบการผลิตและการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
 6. มีการฝึกอบรมบุคลากร  
 7. การสร้างภาวะการ เป็นผูน้ า  
 8. ขจดัความกงัวลท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ท างานอยา่งมีความสุข  
 9. ร่วมกนัท างานเป็นทีม  
 10. เนน้การกระตุน้ใหทุ้กคนมีแรงจูงใจในการท างานให้มีคุณภาพโดยบอกวธีิการ  
กระท าใหถึ้งเป้าหมายวา่ควรท าอยา่งไร  
 11. เนน้การท างานโดยค านึงถึงคุณภาพมากกวา่ปริมาณหรือมุ่งการท างานใหไ้ดต้าม  
จ านวนท่ีตอ้งการโดยไม่ค  านึงถึงคุณภาพ  
 12. กระตุน้ใหทุ้กคนใชค้วามสามารถในการท างานให้เต็มศกัยภาพ ขจดัอุปสรรคท่ีมีผลต่อ
ความภูมิใจในการท างาน ใหค้วามเป็นธรรมแก ทุกคน  

                                         
 1Massie & Douglas,  อา้งใน วิโรจน์  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และ
ประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2542), หนา้ 3. 
 2วิโรจน์  สารรัตนะ , การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวสุิทธ์ิ, 2542), หนา้ 27. 
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 13. สนบัสนุนใหก้ารศึกษาแก่บุคลากรเพื่อพฒันาตนเอง  
 14. ปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จโดยทุกคนร่วมมือกนัและฝ่ายบริหารสนบัสนุน ให้งาน
บรรลุตามจุดประสงค ์
 ขั้นตอนน าวิธีแกปั้ ญหาหลกัการทางทฤษฎีการบริหาร ซ่ึง ชาญชยั อาจินสมาจาร ได้
กล่าวถึง การวิวฒันาการความเป็ นมาของทฤษฎีการบริหาร สามารถแบ่ งทศันะการบริหาร
ออกเป็ น 4 แบบ ได้ แก่  3 
 1. หลกัการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์  ซ่ึง Taylor ได้ สรุปความส าคญัของการบริหารไว้

ดงัน้ี  
 1.1 หลกัเร่ืองเวลา (Time-study Principle) การวดัความสามารถในการผลิตโดย 
จบัเวลาในการผลิตการตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมด หลกัการก าหนดหน่ วยค่ าจ้

าง  
(Price-rate Principle) ถือว่ าการจ้ างควรตั้งอยู่ บนความมาตรฐานค่ าจ้ างควรจะได้  
สัดส่ วน ตามความ สามารถของแต่ ละคน 
 1.2 หลกัการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบติั (Seperation Of Planning From 
Performance Principle) ฝ่ายวางแผนและฝ่ ายปฏิบติัควรแยกออกจากกนั การวางแผนควรเป็ น     
หน้ าท่ีของฝ่ ายบริหารและงานปฏิบติัการควรเป็ นของฝ่ ายคนงาน  
 1.3 หลกัการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific-method of Work 
Principle) ถือว่ าวิธีการท างานควรถูกก าหนดโดยฝ่ ายบริหารหลกัการท างานควรตั้งอยู่ บน
วธีิทาง  
วทิยาศาสตร์ เพือ่ให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุด  
   1.4 หลกัการควบคุมโดยฝ่ ายบริหาร (Managerial Control Principle) ถือว่ า ฝ่

ายบริหารควรได้ รับการฝึ กอบรมในด้ านการบริหาร 
 1.5 หลกัการจดัระเบียบการปฏิบติังาน (The Functional Management Principle) 
ยดึถือความเคร่ งครัดในระเบียบวนิยัในการส่ งเสริมประสิทธิภาพการท างาน 

 2. ทกัษะเชิงมนุษย สัมพนัธ์  ซ่ึง Follett กล่ าวว่ า ปั ญหาในการบริหารของ
องค์ กรใด ๆ ต้ องมองไปท่ีมนุษย สัมพนัธ์ และมีความเห็นว่ าหลกัความร่ วมมือจะเป็

                                         
 3ชาญชัย  อา จินสมาจาร , การบริหารการศึกษา Educational Administration,  
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ ดีจ ากดั, 2540), หนา้ 8 – 24. 
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นตวัท่ีช่ วยส่ งเสริม การจดั องค์ การและการบริหารท่ีมีประสิทธิผลกล่ าวคือ  
2.1 แต่ ละแผนกขององค์ กรใด ๆ จะต้ องมีความร่ วมมือในแนวราบ 

(Horizontal) แทนท่ีจะเป็ นหลกัความร่ วมมือในแนวตั้งโดยผ่ านทางผู ้ บริหารสูงสุดของ
องค์ กรนั้น 

2.2 ความร่ วมมือจะต้ องมีทั้งในขั้นวางแผนและขั้นน าแผนออกปฏิบติั 
2.3 ความร่ วมมือไม่ ใช้ ท าเป็ นคร้ังคราวแต่ จะต้ องท าอย่ างต่

อเน่ือง 
3. ทศันะเชิงพฤติกรรมศาสตร์  ซ่ึง Barnard ได้ เน้ นถึงความคิดท่ีเป็ นระบบพฤติ

กรรม การบริหารภายในขอบข่ ายงานทางสังคมศาสตร์  กล่ าวว่ า การบริหารจะต้ อง
ท างานในองค์ กรเสมอ และในองค์ กรมีกิจกรรมร่ วมมือระหว่ างบุคคล 2 คน หรือมากกว่

า  
4. ทศันะวธีิการเชิงระบบ ซ่ึง Kaufman ได้ ให้ ค  าจ  ากดัความของ Systems Approaches 

ว่ า เป็ นกระบวนการซ่ึงมุ่ งถึงหลกัการด าเนินงานท่ียึดเอาศูนย์ รวมเป็ นหลกั งานทุก
ชนิดควรเร่ิมจาก การมีจุดมุ่ งหมายของงาน (Needs Identification) ปั ญหาท่ีต้ องแก้ ไข 
(Problems Identification) วิธีการท่ีจะใช้ แก้ปั ญหา (Problems Solution) และวิธีการ
ประเมินผล (Evaluation) เพื่อเสนอแนะ วิธีการแก้ ไขและปรับปรุงในคร้ังต่ อไป 
(Recommendation)  

และทฤษฎีการบริหารของ Mayo และคณะ กล่าวถึงทฤษฎีความส าคญัของการบริหารดงัน้ี4  
1. การบริหารจะเก่ียวข้ องกบัการสร้ างและด ารงไว้ ซ่ึงมนุษย สัมพนัธ์   
2. การบริหารจะต้ องสนองความต้ องการทางจิตใจและทางสังคมมนุษย์ เพราะ

ประกอบ      ด้ วยพลงัอ านาจท่ีกระตุ้ นให้ ท างาน  
3. การบริหารจะต้ องถือว่ าองค์ การนอกแบบของคนงานและลูกจ้ างมี

ความส าคญัองค์  การนอกแบบของคนงานจะหมายถึงปฏิสัมพนัธ์ต่ างๆท่ีเกิดข้ึนระหว่ างเขา
ซ่ึงไม่ มีการวางแผนล่ วงหนา้  

4. อ านาจการบริหาร ควรตั้งอยู่ บนความรู้  ความร่ วมมือและเหตุผลส่ิงดงักล่
าวจะน าไป  

                                         
 4Mayo และคณะ, อ้ างใน ชาญชยั อาจินสมาจาร, มโนทศัน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : พิมพดี์จ ากดั, 2541), หนา้ 35. 
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สู่ การเน้ นอ านาจหน้ าท่ี การตดัสินใจเป็ นกลุ่ ม ภาวะผู ้ น าแบบประชาธิปไตย ภาวะ
ผู ้ น าแบบทุกคน  
มีส่ วนร่ วม 
 จากกรอบแนวคิดท่ีน าหลกัการทางทฤษฎีการบริหารมาใช้ ในการบริหารการศึกษาใน 
สถานศึกษา จึงอาจ กล่ าวสรุปไดว้่ าทฤษฎีทางการบริหารมีความส าคญัหลายประการ เช่ น 
ช่วยช้ีน า การตดัสินใจทางการบริหารช่ วยให้ มองภาพขององค์ การได้ ชดัเจนมากข้ึน ช่

วยให้ ตระหนกัถึงสภาพแวดล้ อมขององค์ การ ช่ วยจ าแนกแยกแยะปรากฏการณ์  
ท านายปรากฏการณ์ ช่ วยสร้ างกรอบแนวคิดให้ กบัผู ้ ปฏิบติั เป็ นต้ น จะเห็นไดว้่ า 
ทฤษฎีการบริหารการศึกษามีประโยชน์ มากมายหลายประการ ซ่ึงผู ้ บริหารการศึกษาและผู ้
มีส่ วนร่ วมจะต้ องศึกษาค้ นคว้ า เพื่อน าความรู้ ท่ีได้ มาประยุกต์ ใช้ ให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ ละสถานศึกษา เพื่อให้ เ กิดความคิดใหม่สามารถท านาย
ปรากฏการณ์ ในอนาคต สามารถบริหารจดัการการศึกษาในสถานศึกษาให้ บรรลุตามเป้าหมาย  
 

2.2 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development Theory) ของ เพียเจต ์
 เพยีเจต์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฒันาการทางดา้นความคิดของเด็กวา่มีขั้นตอนหรือกระบวนการ
อยา่งไร เขาอธิบายวา่การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซ่ึงจะมีพฒันาการไป
ตามวยัต่างๆ เป็นล าดบัขั้นตอนการพฒันาการเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรจะเร่งเด็กให้ขา้มจาก
พฒันาการขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงเพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดัประสบการณ์ส่งเสริม
พฒันาการของเด็กในช่วงท่ีเด็กก าลงัจะพฒันาไปสู่ขั้นท่ีสูงกวา่ สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปอยา่ง
รวดเร็ว อย่างไรก็ตามเพียเจต์เน้นความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก
มากกวา่การกระตุน้เด็กให้มีพฒันาการเร็วข้ึน ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต ์ มีสาระ
โดยสรุปดงัน้ี  
 1. ล าดบัขั้นของพฒันาการทางสติปัญญา ของบุคคลเป็นไปตามวยัต่างๆ ดงัน้ี 
 1.1 ขั้นรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensorimotor Period) เป็นขั้นพฒันาการในช่วง
อายุ 0-2 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้และการกระท า เด็กยึดตวัเองเป็นศูนยก์ลาง และ
ยงัไม่สามารถเขา้ใจความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 1.2 ขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพฒันาการในช่วงอาย ุ  
2-7 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ียงัข้ึนอยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถท่ีจะใช้เหตุผลอย่าง
ลึกซ้ึง แต่สามารถเรียนรู้และใชส้ัญลกัษณ์ได ้
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 1.3 ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้นพฒันาการ
ในช่วงอายุ 7-11 ปี การคิดของเด็กไม่ข้ึนกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ 
และสามารถคิดยอ้นกลบัได ้และมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัเลขและส่ิงต่างๆ ไดม้าก
ข้ึน 
 1.4 ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period ) เป็นขั้นพฒันาการ
ในช่วงอายุ 11- 15 ปี เด็กสามารถคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไดแ้ละสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้
 2. หลกัการจดัการศึกษา/การสอนของ เพียเจต ์
 2.1 ในการพฒันาเด็ก ควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กและจดั
ประสบการณ์ให้เด็กอยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการนั้น ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในส่ิงท่ียงัไม่พร้อม
หรือยากเกินพฒันาการตามวยัของตน เพราะจะก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีไม่ดีได ้
 2.1.1 การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวยัของตน
สามารถช่วยให้เด็กพฒันาไปสู่พฒันาการขั้นสูงได ้เด็กแต่ละคนมีพฒันาการแตกต่างกนั ถึงแมอ้ายุ
จะเท่ากนัแต่ระดบัพฒันาการอาจไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระท่ีจะ
เรียนรู้และพฒันาความสามารถไปตามระดบัพฒันาการของเขา 
 2.1.2 ในการสอนควรใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้เด็กเขา้ใจลกัษณะ
ต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน แมใ้นพฒันาการช่วงการคิดแบบรูปธรรมเด็กจะสามารถสร้างภาพในใจไดแ้ต่การ
สอนท่ีใชอุ้ปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจแจ่มชดัข้ึน 
 2.2 การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ได้ทราบลกัษณะ
เฉพาะตวัของเด็ก 
 2.3 ในการสอนเด็กเล็ก ๆ เด็กจะรับรู้ส่วนรวม (Whole) ไดดี้กวา่ส่วนยอ่ย (Part) 
ดงันั้นครูจึงควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จึงแยกสอนท่ีละส่วน 
 2.4 ในการสอนส่ิงใดให้กบัเด็ก ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยหรือมีประสบการณ์มา
ก่อนแลว้ จึงเสนอส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเก่า การท าเช่นน้ีจะช่วยให้กระบวนการซึมซบัและ
จดัระบบความรู้ของเด็กเป็นไปดว้ยดี 
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 2.5 การเปิดโอกาสให้เด็กไดรั้บประสบการณ์และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม
มากๆ ช่วยใหเ้ด็กดูดซึมขอ้มูลเขา้สู่โครงสร้างทางสติปัญญาของเด็ก อนัเป็นการส่งเสริมพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเด็ก5 
 จากแนวคิดทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา ของ เพียเจต์ สรุปไดด้งัน้ี คือการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซ่ึงจะมีพฒันาการไปตามวยัต่างๆ เป็นล าดบัขั้นตอน การ
พฒันาการเป็นไปตามธรรมชาติ หลกัการจดัการศึกษาควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก
และจดัประสบการณ์ให้เด็กอย่างเหมาะสมกบัพฒันาการ ไม่ควรบงัคบัให้เด็กเรียนในส่ิงท่ียงัไม่
พร้อม หรือยากเกินพฒันาการตามวยัของเด็ก ควรใช้ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม ครูควรสอนภาพรวมก่อน
แลว้จึงแยกสอนท่ีละส่วน ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดกบัเด็กหรือมีระสบการณ์ 
มาก่อนแลว้ จึงเสนอส่ิงใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเก่าเพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญา
ของเด็ก 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเป็นหวัใจของการจดัการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่เยาวชนไทยในอนาคตควรจะ
เป็นพลเมืองอย่างไรท่ีสังคมตอ้งการและสามารถด าเนินชีวิตของตนไดอ้ย่างมีความสุข แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) ไดก้ าหนดหลกัการส าคญัของการจดักระบวนการ
เรียนการสอน มีสาระส าคญัพอสรุปไดป้ระการหน่ึงว่า การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  จุดมุ่งหมายและเน้ือหาของหลกัสูตรตอ้งเน้น
ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี6  
 1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ไดแ้ก่ ครอบครัว 
ชุมชนและสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

                                         
 5เพียเจต,์ อา้งใน ทิศนา แขมมณี, การมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ 
ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั, 2545), 
หนา้ 64 – 66. 
 6ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
2552 – 2559), (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 2552), หนา้ 12 – 13. 
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 2. ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญา 
 4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข  
 การศึกษาท่ีดีตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละคน หลกัสูตรท่ีดีก็ตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน
แต่ละคน หลกัส าคญัของการจดัหลกัสูตร คือ 
 1. การมีหลกัสูตรท่ียืดหยุ่นและคล่องตวัต่อการปรับ เพื่อให้คนทั้งชาติได้พฒันาตาม
จุดประสงค์และหลกัการท่ีร่วมกนัทั้งชาติ แต่อาการเฉพาะคน เฉพาะกลุ่มนั้นควรไดมี้หลกัสูตร
เฉพาะท่ีมุ่งแกแ้ละพฒันาตามอาการเฉพาะนั้นต่างหากแตกต่างกนัไป 
 2. ส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งสร้างหรือปรับให้เหมาะสมกับเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มนั้น ตอ้งยึด
หลกัการของความสอดคลอ้ง ถา้จะให้สอดคลอ้งกบัเฉพาะกลุ่มคน ก็ตอ้งค านึงถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี วฒันธรรม ชีวติความเป็นอยูข่องคนกลุ่มนั้นๆ ใหม้ากท่ีสุด 
 3. ถา้ยอมรับความยืดหยุน่ สอดคลอ้ง ก็ตอ้งยอมรับในความหลากหลายของเน้ือหาสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะการเปรียบเทียบมาตรฐานของส่วนท่ีต่างกนันั้น 
เป็นไปไม่ไดเ้ลย 
 4. การท าให้หลกัสูตรการเรียนการสอนยืดหยุน่ สอดคลอ้งและหลากหลายไดน้ั้นจ าเป็น
จะตอ้งกระจายความรับผิดชอบในการปรับและพฒันาหลกัสูตรให้กบัสถานศึกษาให้มากท่ีสุดและ
ตอ้งให้อ านาจการก ากบัดูแลอยู่กบัจงัหวดั เพื่อให้ใกล้ชิดกับสถานศึกษาด้วย น่ีคือท่ีมาเร่ือง
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน คือใหท้อ้งถ่ินอนัไดแ้ก่ โรงเรียน ชุมชน จงัหวดั มีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 
 5. การจดัหลกัสูตรตามแนวท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นถา้จะใช้ให้เกิดผลระบบการเรียนการสอน
ตอ้งปรับให้เหมาะสมด้วย การเรียนเป็นระบบชั้นเรียนจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนตามความ
เหมาะสมของแต่ละคนหรือคณะบุคคลมากน้ี จึงน ามาสู่ความคิดเร่ืองระบบเรียนเป็นหน่วยวิชาจะ
ให้ผูเ้รียนได้เรียนตามหน่วยวิชาหรือหน่วยการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัตนก็จ  าเป็นตอ้งแยกกนัเรียน
ตามกลุ่ม ท่ีมีความสนใจในหน่วยเดียวกนั มากกวา่การยดึถือระบบชั้นเรียนเป็นหลกั 
 ความหมายของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรเป็นตวัก าหนดหรือกรอบของแนวปฏิบติัท่ีจะท าให้การจดัการเรียนการสอนให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้มีผูใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
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 บุญชม ศรีสะอาด ใหค้วามหมายของหลกัสูตรวา่ หลกัสูตรเป็นทั้งวชิาเน้ือหาวิชาโปรแกรม
การศึกษา เป็นเอกสาร เป็นหลกัสูตรแม่บทและเป็นประสบการณ์7 
 นอกจากนั้นแลว้ไดมี้นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรว่า หมายถึง ประมวล
ประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัให้แก่ ทั้งน้ีให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นคุณค่า 
พฒันาทกัษะและสามารถเปล่ียนแปลงเจตคติได ้
 จากความหมายของหลกัสูตร ตามแนวคิดของนกัการศึกษาหลายท่านดงักล่าวขา้งตน้สรุป
ไดว้่า หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ต่างๆ ทั้งหมดท่ีมีอยูท่ ั้งในและนอกโรงเรียน ซ่ึง
โรงเรียนจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
อยา่ง เป็นสุข 
  
 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
 วสัิยทศัน์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

                                         
 7บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2545), 
หนา้ 8. 
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3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั 
การเรียนรู้ 

5. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์  
จุดหมาย 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทกัษะชีวติ  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ดงัน้ี 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี
 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
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ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี
เผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้
มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การท างาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
และการ รู้จักห ลีก เ ล่ี ย งพฤติกรรมไม่พึ งประสงค์ ท่ี ส่ งผลกระทบต่อตนเองและผู ้ อ่ื น 
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้น
ต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ดงัน้ี 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
 2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคลอ้ง

ตามบริบทและจุดเนน้ของตนเอง  
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วทิยาศาสตร์  
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของ การ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไก
ส าคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่
ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และประเมินอยา่งไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อ การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบ การตรวจสอบ
เพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวดั 
ตัวช้ีวดัระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้ งคุณลักษณะของผู ้เรียนในแต่ละ

ระดบัชั้น ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ 
ในการก าหนดเน้ือหา จดัท าหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคญัส าหรับการ
วดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน  
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1. ตวัช้ีวดัชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแต่ละชั้นปีในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
(ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มธัยมศึกษาปีท่ี 3)  

2. ตวัช้ีวดัช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6) 8  

จากท่ีกล่าวขา้งตน้เก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็น
หลกัสูตรเป็นหลกัสูตรอิงมาตรฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงถูกก าหนดข้ึน 
เพื่อให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง ในสังคมโลกท่ีมีความซับซ้อนข้ึน โรงเรียนจึงตอ้งยกระดับ
ศกัยภาพดา้นการส่งเสริม การจดัการศึกษาเพื่อให้นกัเรียนท่ีเป็นเยาวชนของชาติมีความรู้ ทกัษะ มี
ความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต การท างาน และให้ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในโลกยคุศตวรรษท่ี 21  

 
 

2.4 การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 2.4.1 ด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม 
 การจดัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดตามมาตรา 23 ใน พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 โดยมี
แนวการจดัเน้ือหาสาระ ดงัน้ี9 
 1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
  2. ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง ดา้นความรู้ ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งสมดุลย ัง่ยนื 

                                         
 8กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั, 2551), หนา้ 3 – 6. 

 9ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 , (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 
2553), หนา้ 8 
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  3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ การประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญา 
  4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่ง ถูกตอ้ง 
  5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารง ชีวติอยา่งมีความสุข 
 การจัดกจิกรรม 
 ยุพิน พิพิธกุลและปรีชา เนาว์เย็นผล ไดเ้สนอขั้นตอนการเรียนการสอนแบบปฏิบติัการไว้
ดงัน้ี 
 1. ขั้นน า (Introductory Step) ผูส้อนจะตอ้งเตรียมให้พร้อมบอกจุดประสงคใ์ห้แน่นอนวา่
เม่ือท าการทดลองหรือปฏิบติักิจกรรมแล้ว ตอ้งการให้ผูเ้รียนท าอะไรผูส้อนอาจแจกบทเรียน
ปฏิบติัการเป็นเคร่ืองมือ 
 2. ระยะการท างานหรือขั้นการปฏิบติั (Work Period) ผูเ้รียนจะท ากิจกรรมในปัญหา
เดียวกนัหรือต่างกนั เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลโดยใช้ส่ือท่ีครูก าหนดให้ควรก าหนดเวลาแต่
อยา่งไรก็ตามควรค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย มีการบนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. กิจกรรมขั้นสุดทา้ยหรือขั้นสรุปผล (Culminating Activities) เม่ือผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม
เสร็จแลว้ อาจจะประเมินผลไดจ้ากกิจกรรมเหล่าน้ี เช่น การเสนอผลการปฏิบติังาน รายงานขอ้มูลท่ี
ไดรั้บ การแสดงวสัดุท่ีใชใ้นการท ากิจกรรม เป็นตน้10 
 การจดักลุ่มในการสอนแบบปฏิบติัการ 
 การปฏิบติักิจกรรมของการสอนแบบปฏิบติัการนั้น มีทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มยอ่ยงานท่ี
ท าเป็นรายบุคคลนั้นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแต่ละคนมีอิสระท่ีจะพฒันาความคิดรวบยอดของตนเอง 
ส่วนการท างานเป็นกลุ่มยอ่ยจะสนองความตอ้งการทางดา้นสังคมความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัเรียนรู้การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นและการไดแ้สดงความคิดเห็นเป็นการส่งเสริมพฒันาการดา้นการพูด 
ส าหรับจ านวนสมาชิกท่ีเหมาะสม ในการจดักลุ่มย่อย จ านวนสมาชิกท่ีจดัเขา้กลุ่มเพื่อปฏิบติั
กิจกรรมในลกัษณะกลุ่มยอ่ยควรเป็น 4 - 6 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีใกลเ้คียง ในการจดักลุ่มผูเ้รียนแบบ
ปฏิบติัการ ถา้เป็นกลุ่มยอ่ยควรมีสมาชิกจ านวน 2 - 4 คน ส าหรับการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มนั้น ในแต่ละ
กลุ่มควรมีผูเ้รียนเก่ง ปานกลางและอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกนั เพื่อจะไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
 2.4.2 ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 

                                         
 10ยพุิน พิพิธกุล และปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, หลกัการสอน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 
2547), หนา้ 83 – 84. 
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 การใช้ความคิดของมนุษย์เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอย่างมากต่อการด าเนินชีวิต ผูท่ี้มี
ความคิดเฉียบแหลม ทนัสมยั ไม่เหมือนใคร คิดได้ก่อนใครจะเป็นผูท่ี้ได้เปรียบในทุก ๆ ด้าน 
สามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสบผลส าเร็จทั้งในชีวติส่วนตวัและการท างาน  
 ความคิดของมนุษยเ์ป็นผลท่ีเกิดจากกลไกของสมองซ่ึงเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและเป็นไป
ตามธรรมชาติผลของการใชค้วามคิดจะแสดงให้เห็นในลกัษณะของการสรุปเป็นความคิดรวบยอด  
การจ าแนกความแตกต่าง การจดักลุ่ม การจดัระบบการแปลความหมายของขอ้มูล รวมทั้งการสรุป
อา้งอิง การเช่ือมโยงสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บขอ้มูลท่ีไดม้า อาจเป็นความจริงท่ีสัมผสัได้ 
หรือเป็นเพียงจินตนาการท่ีไม่อาจสัมผสัได้ ดงันั้นสมองจึงควรไดรั้บการฝึกฝนและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอและคุณภาพของสมองมิไดอ้ยูท่ี่การมีสมองเท่านั้น แต่อยูท่ี่การใชส้มองเป็นส าคญั 
การฝึกทกัษะกระบวนการคิดจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีเยาวชนควรไดรั้บ การพฒันาเพื่อให้เกิด
ความเจริญเติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข  
 แนวการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดก้ล่าวถึงการจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล เน้นฝึกฝนทกัษะส าคญั คือกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์การ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ จึงเป็นภาระงานท่ีส าคญัยิ่งและมีคุณค่าต่อความเป็นครูมืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการ
เรียนรู้  
 การคิดและการสอนเพือ่พฒันาการคิด  
 การคิด หมายถึง พฤติกรรมภายในท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของสมอง ในการรวบรวม
จดัระบบขอ้มูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นรูปร่างหรือมโนภาพท่ีเป็นเร่ืองราวข้ึนในใจ
และส่ือสารออกมาโดยใชค้  าพดูหรือแสดงออก  
 แนวคิด 
 1. การคิดและการสอนคิดเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิ่งในการจดัการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพสูง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกไดมี้การศึกษาเร่ืองของการพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพทุกดา้น ทั้ง
ด้านสติปัญญา คุณธรรม  และความเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยเน้นการฝึกการคิดและ
กระบวนการคิด  
 2. การคิดเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และมกัจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ
ไม่มีขอบเขตจ ากดั การคิดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
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 2.1 การคิดอยา่งไม่มีจุดมุ่งหมาย (Associative Thinking) เป็นการคิดแบบไม่ตั้งใจ
หรือมีจุดมุ่งหมายการคิดมีลกัษณะคิดไปเร่ือย ๆ การคิดเช่นน้ีมกัไม่มีผลสรุปและไม่สามารถน าผล
ของการคิดไปใชป้ระโยชน์  
 2.2 การคิดอยา่งมีจุดหมาย (Directed Thinking) เป็นการคิดเพื่อหาค าตอบ เพื่อ
แกปั้ญหา หรือน าไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายโดยตรง สามารถน าผลของการคิดไปใชป้ระโยชน์  
 3. การสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการคิด เป็นจุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะความคิดอยา่งมีจุดมุ่งหมายช่วยให้ผูเ้รียนตดัสินใจหรือ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคท่ีโลก
ก าลงัเจริญกา้วหนา้ สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนไป เป็นสังคมแห่งการพฒันาข่าวสารขอ้มูล  
 4. ความสามารถในการคิด ส่งเสริมและพฒันาให้เกิดข้ึนได้ด้วยการฝึกฝนภายใน
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจากความสามารถพื้นฐานในการคิดท่ีเรียกวา่ ทกัษะการคิด แลว้เพิ่ม
ความซบัซอ้นข้ึนโดยการฝึกลกัษณะการคิดและกระบวนการคิดตามล าดบั  
  
 กรอบความคิดของการคิด ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการคิดของ  
ทิศนา แขมณี และคณะ ไดแ้บ่งประเภทของการคิดเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ11  
 กลุ่มท่ี 1 ทกัษะการคิด หรือทกัษะการคิดพื้นฐานท่ีมีขั้นตอนการคิดไม่ซบัซ้อน เป็นทกัษ
พื้นฐานของการคิดขั้นสูง หรือระดบัสูงท่ีมีขั้นตอนซบัซอ้น แสดงออกถึงการกระท าหรือพฤติกรรม
ท่ีตอ้งใชค้วามคิด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือทกัษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขั้นสูง ดงัน้ี  
 1. ทกัษะการคิดพื้นฐานประกอบดว้ย  
 1.1 ทกัษะการส่ือความหมาย หมายถึง ทกัษะการรับสารท่ีแสดงถึงความคิดของผูอ่ื้นเขา้มา
เพื่อรับรู้ ตีความแลว้จดจ าและเม่ือตอ้งการท่ีจะระลึก เพื่อน ามาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดของ
ตนให้แก่ผูอ่ื้น โดยแปลความคิดในรูปของภาษาต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ค าพูด ศิลปะ ดนตรี 
คณิตศาสตร์ ฯลฯ เช่น ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอภิปราย ทกัษะการท าใหก้ระจ่าง  

                                         
 11ทิศนา แขมมณี และคณะ, การพัฒนากระบวนการคิด , เอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบ การสอนที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้, 
(นครปฐม : ศูนยศึ์กษาพฒันาครูคณะครุศาสตร์สถาบนัราชภฏันครปฐม, 2543), หนา้ 48 – 55. 
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 1.2 ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหรือทกัษะการคิดทัว่ไป หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
อยู่เสมอในการด ารงชีวิตประจ าวนั เช่น ทกัษะการสังเกต ทกัษะการส ารวจ ทกัษะการตั้งค  าถาม 
ทกัษะเก็บรวบรวมขอ้มูล ทกัษะการระบุ ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการเปรียบเทียบเป็นตน้  
 2. ทกัษะการคิดขั้นสูงหรือทกัษะการคิดท่ีซบัซอ้น หมายถึง ทกัษะการคิดท่ีมีขั้นตอนหลาย
ขั้นและตอ้งอาศยัทกัษะการส่ือความหมายและทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนหลาย ๆ ทกัษะในแต่ละขั้น 
เช่น ทกัษะการสรุปความ ทกัษะการให้ค  าจ  ากดัความ ทกัษะการวิเคราะห์ ทกัษะการผสมผสาน
ขอ้มูล ทกัษะการจดัระบบความคิด ทกัษะการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทกัษะการตั้งสมมุติฐานเป็นตน้  
 กลุ่มท่ี 2 ลกัษณะการคิด หรือการคิดขั้นกลาง/ระดบักลาง มีขั้นตอนในการคิดซับซ้อน
มากกวา่การคิดในกลุ่มท่ี 1 การคิดในกลุ่มน้ีเป็นพื้นฐานของการคิดระดบัสูง ซ่ึงลกัษณะการคิดแต่
ละลกัษณะตอ้งอาศยัทกัษะการคิดขั้นพื้นฐานมากบา้งนอ้ยบา้งในการคิดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 1. ลกัษณะการคิดทัว่ไปท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ การคิดคล่อง การคิดละเอียด การคิดหลากหลาย
และการคิดชดัเจน  
 2. ลกัษณะการคิดท่ีเป็นแกนส าคญั ไดแ้ก่ การคิดถูกทาง การคิดไกล การคิดกวา้ง การคิด
อยา่งมีเหตุผล การคิดลึกซ้ึง  
 กลุ่มท่ี 3 กระบวนการคิด หรือการคิดระดบัสูง มีขั้นตอนในการคิดซบัซ้อนและตอ้งอาศยั
ทกัษะการคิดและลกัษณะการคิดเป็นพื้นฐานในการคิด กระบวนการคิดมีอยูห่ลายกระบวนการ เช่น 
กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการคิดตัดสินใจ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้  
 2.4.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน  
 การจดัการเรียนการสอน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวไวว้่า การจดัการเรียน การสอน
ครูผูส้อนควรด าเนินการ ดงัน้ี12 
 1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบ
แกปั้ญหา แบบสร้างแผนผงัความคิดแบบใชก้รณีศึกษาแบบตั้งค าถามแบบใชก้ารตดัสินใจ 
 2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ไดแ้ก่ วิธีการเรียนแบบศูนยก์ารเรียน แบบ การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

                                         
 12ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา-ยกเคร่ืองทางปัญญา : ทางรอดจากความหายนะ ,        
พิมพค์ร้ังท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2541), หนา้ 85. 
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 3. เทคนิคการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการเรียน เช่น การใชส่ิ้งพิมพ ์
ต าราเรียนและแบบฝึกหัดการใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนยก์ารเรียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทเรียนส าเร็จรูป 
 4. เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพนัธ์ ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม 
Buzz การ อภิปราย การระดมพลงัสมอง กลุ่มแกปั้ญหา กลุ่มติว การประชุมต่างๆ การแสดงบทบาท
สมมติ กลุ่มสืบคน้คู่คิดการฝึกปฏิบติั เป็นตน้ 
 5. เทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม เกม กรณีตวัอยา่งสถานการณ์จ าลองละคร เกม กรณีตวัอยา่ง สถานการณ์จ าลอง ละคร บทบาท
สมมติ 
 6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ไดแ้ก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขนัหรือกลุ่มสืบคน้ กลุ่ม
เรียนรู้ ร่วมกนั ร่วมกนัคิด กลุ่มร่วมมือ 
 7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนแบบใชเ้ล่าเร่ือง (Story 
Line) และการเรียนการสอนแบบ แกปั้ญหา (Problem Solving)  
 เทคนิควธีิการเหล่าน้ีลว้นเป็นวธีิท่ีผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ไดคิ้ดคน้ควา้ศึกษาทดลอง ซ่ึง
ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูส้อนจึงมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในหลายๆ 
ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1. เป็นผูจ้ดัการ (Manager) เป็นผูก้  าหนดบทบาทให้นกัเรียนทุกคนได้มีส่วนเขา้ร่วมท า
กิจกรรม แบ่งกลุ่ม หรือจบัคู่ เป็นผูม้อบหมายงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบแก่ นกัเรียนทุกคน จดัการ
ให ้ทุกคนไดท้  างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของตน 
 2. เป็นผูร่้วมท ากิจกรรม (An active participant) เขา้ร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริงๆ พร้อมทั้ง
ใหค้วามคิดและความเห็นหรือเช่ือมโยงประสบการณ์ส่วนตวัของนกัเรียนขณะท ากิจกรรม 
 3. เป็นผูช่้วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper And Resource) คอยให้ค  าตอบเม่ือนกัเรียน 
ตอ้งการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตวัอย่าง เช่น ค าศพัท์หรือไวยากรณ์การให้ขอ้มูลหรือความรู้ 
ในขณะท่ีนกัเรียนตอ้งการ ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 4. เป็นผูส้นบัสนุนและเสริมแรง (Supporter And Encourager) ช่วยสนบัสนุนดา้นส่ือ
อุปกรณ์หรือใหค้  าแนะน าท่ีช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง 
 5. เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานท่ีนกัเรียนผลิตข้ึนมาก่นท่ีจะส่ง
ต่อไปให้ นกัเรียนผลิตข้ึนมาก่อนท่ีจะส่งต่อไปให้นกัเรียนคนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นความ
ถูกตอ้ง ของค าศพัท์ ไวยากรณ์ การแก้ค  าผิด อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรม หรือบางกิจกรรม
อาจจะแกที้หลงัได ้ 
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 นอกจากน้ีผูส้อนควรไดท้ราบถึงตวับ่งช้ีการเรียนของนกัเรียนและตวับ่งช้ีการสอนของครู
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการประเมินการจดักิจกรรมการเรียน การสอน
ของครู  
 ตวับ่งช้ีการเรียนของนกัเรียน 
 นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนฝึกปฏิบติัจน
คน้พบความถนดัและวิธีการของตนเอง นกัเรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม นกัเรียนฝึก
คิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนไดแ้สดงออกอย่างชดัเจนและมีเหตุผล 
นกัเรียนไดรับการเสริมแรงใหค้น้หาค าตอบแกปั้ญหาทั้งดว้ยตนเองและร่วมดว้ยช่วยกนั นกัเรียนได้
ฝึกคน้ รวบรวมขอ้มูลและสร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของตนเองอยา่งมีความสุข นกัเรียนฝึกตนเองให้มีวินยัและรับผิดชอบใน
การท างาน นกัเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจนใฝ่หาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง  
 
  ตวับ่งช้ีการสอนของครู 
 ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวิธีการ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจ
และเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคลและแสดง ความเมตตาต่อ
นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
ครูส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกคิด ฝึกท าและฝึกปรับปรุงดว้ยตนเอง ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากกลุ่มพร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและปรับปรุงส่วนดอ้ยของนกัเรียน ครูใชส่ื้อ การสอนเพื่อฝึก
การคิด การแกปั้ญหาและการคน้พบความรู้ ครูใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเช่ือมประสบการณ์
กบัชีวิตจริง ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัย ตามวิถีวฒันธรรมไทย ครูสังเกตและประเมิน
พฒันาการของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ตวับ่งช้ีจะเป็นแนวทางให้ครูได้เตรียม การวางแผน จดั
บรรยากาศ จดักิจกรรมและจดักระบวนการเรียนการสอนต่างๆ ให้ถูกทาง ตลอดจนเป็นแนว
ทางการประเมินการสอนของตวัครูเองดว้ยอีกส่วนหน่ึง 
 ลกัษณะของการจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. Active Learning เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า หรือปฏิบติัดว้ยตนเองดว้ยความ 
กระตือรือร้น เช่น ได้คิด คน้ควา้ ทดลองรายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ ได้ใช ้
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ประสาทสัมผสัต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างแทจ้ริง ผูส้อนท าหน้าท่ี เตรียมการจดั 
บรรยากาศการเรียนรู้ จดัส่ือส่ิงเร้าเสริมแรงใหค้  าปรึกษา และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกนั 
 2. Construct เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบสาระส าคญัหรือองคก์ารความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง 
อนัเกิดจากการไดศึ้กษาคน้ควา้ทดลอง แลกเปล่ียนเรียนรู้และลงมือปฏิบติัจริง ท าให้ ผูเ้รียนรักการ
อ่าน รักการศึกษาค้นควา้เกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความส าคญัของ การเรียนรู้ ซ่ึง
น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ท่ีพึงประสงค ์
 3. Resource เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีหลากหลายทั้งบุคคล
และเคร่ืองมือทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผูเ้รียนไดส้ัมผสัและสัมพนัธ์  กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ี 
เป็นมนุษย ์(เช่น ชุมชน ครอบครัว องคก์รต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลกัการท่ีวา่ “การ
เรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์”  
 4. Thinking เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด ผูเ้รียนไดฝึ้กวิธีคิดในหลายลกัษณะ 
เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชดัเจน คิดถูก ทางคิดกวา้ง คิดลึกซ้ึง คิดไกล  
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นตน้13 การฝึกให้ผูเ้รียนไดคิ้ดอยูเ่สมอในลกัษณะต่างๆ จะท าให้ผูเ้รียนเป็นคน
คิดเป็น แกปั้ญหาเป็น คิดอยา่งรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร้างสรรค ์มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอ้ย่างชดัเจนและมี เหตุผลอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวติประจ าวนั 
 5. Happiness เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข เป็นความสุขท่ีเกิดจาก ประการ
ท่ีหน่ึง ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู้ ชวนให้สนใจใฝ่คน้ควา้ศึกษาทา้ทาย ให้
แสดง ความสามารถและให้ใชศ้กัยภาพของตนอยา่งเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) 
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนและระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน มีลกัษณะเป็นกลัยาณมิตร มีการช่วยเหลือ 
เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนั ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกบัการเรียน 
 6. Participation เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดงาน วางเป้าหมาย
ร่วมกนั และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีตรงกบัความถนดัความสามารถ ความ
สนใจ ของตนเอง ท าให้ผูเ้รียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนและ
สามารถประยกุตค์วามรู้น าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริง 

                                         
 13ทิศนา แขมมณี และคณะ, การพัฒนากระบวนการคิด, เอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนารูปแบบ การสอนที่เน้นกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้, 
อา้งแลว้, หนา้ 55 – 59.  
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 7. Individualization เป็นกิจกรรมท่ีผู ้สอนให้ความส าคัญแก่ผู ้เรียนในวามเป็น 
เอกตับุคคล ผูส้อนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน  
มุ่งให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเองให้เต็มศกัยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขนัระหว่างกนัโดยมีความ
เช่ือมัน่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไดแ้ละมีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั 
 8. Good Habit เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดพฒันาคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา  กรุณา ความมีน ้ าใจ ความขย ัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ  
และ ลกัษณะนิสัยในการท างานอยา่งเป็นกระบวนการการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การยอมรับผูอ่ื้นและ
การเห็นคุณค่าของงานเป็นตน้ 
 การจดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการ
เรียน ไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ไดป้ระยุกตค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต ไดมี้ความสุขและสนุก
กบัการเรียนรู้ ตลอดจนมีคุณลกัษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา 
 
 2.4.4 ด้านการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 การสอนโดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญัจะช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ (ลกัษณะนิสัย) และทั้งดา้น IQ (Intelligence 
Quotient) และดา้น EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข” 
ความส าคญัดว้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดท่ี 4 แนวทางการ
จดัการศึกษา มาตรา 22 ไดก้ล่าวไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ” ดงันั้นผูส้อนทุกคนจึงจ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนเอง จากการเป็นผูบ้อกความรู้ให้จบไป ในแต่ละคร้ังท่ีเขา้สอน มาเป็นผู ้
เอ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนกล่าวคือเป็นผูก้ระตุน้ 
ส่งเสริมสนับสนุนจัดส่ิงเร้าและจัดกิจกรรมให้ผู ้เ รียนเกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจของแต่ละบุคคล การจดักิจกรรมจึงตอ้งเป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ศึกษาและคน้ควา้ ไดล้งมือปฏิบติัจริง จนเกิดการเรียนรู้
และคน้พบความรู้ดว้ยตนเองเป็นสาระความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้มิใช่ความรู้ท่ีไดรั้บจาก
ครูผูส้อนแต่เพียงแหล่งเดียว ซ่ึงวิธีการน้ีจะเป็นการพฒันาผูเ้รียนให้มีนิสัยสนใจใฝ่หาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-Life education) และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ผูส้อนจึงตอ้งสอนวิธีการแสวงหาความรู้ (Learn How To 
Learn) มากกวา่ สอนตวัความรู้ สอนการคิดมากกวา่สอนให้ท่องจ า สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
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มากกวา่เน้นท่ีเน้ือหาวิชาดงัท่ี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดก้ล่าวไวว้า่ “ ตอ้งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ใหม่จากการเอาวิชาเป็นตวัตั้งไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริงเป็นตวัตั้ง เรียนจากประสบการณ์
และกิจกรรม จากการฝึกหัดจากการตั้งค  าถามและจากการแสวงหาค าตอบซ่ึงจะท าให้สนุก ฝึก
ปัญญาใหก้ลา้แขง็ ท างานเป็น ฝึกคุณลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ความอดทน ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั การรวมกลุ่ม การจดัการ การรู้จกัตน”14 จึงเห็นไดว้า่ “การสอนโดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็น
ส าคญัจะช่วยพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งดา้นความรู้ทกัษะ
และเจตคติ (ลกัษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) และดา้น EQ (Emotional 
Quotient) ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป้ฯ คนเก่ง คนดีและความสุข”ตามเป้าหมายการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั หมายถึง การจดักิจกรรมโดยวิธี
ต่างๆ อย่างหลากหลายท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง เกิด การพฒันาตนและสั่งสม
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน จึงตอ้งใช้เทคนิควิธีสอนวิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวธีิ 
 2.4.5 ด้านการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน 
 การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมความ
สนใจใคร่รู้ใคร่เรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนชั้นเรียนท่ีมีบรรยากาศเต็มไปดว้ยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ
และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนัและกนั ยอ่มเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนรักการเรียน รัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอนัดีงามให้แก่
นกัเรียน นอกจากน้ีการมีห้องเรียนท่ีมีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สวา่ง กวา้งขวางพอเหมาะ มีโต๊ะ
เกา้อ้ีท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกส่ิง
หน่ึงท่ีส่งผลท าให้ผูเ้รียนพอใจมาโรงเรียน เขา้ห้องเรียนและพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน การสอน ดงันั้น ผูเ้ป็นครูจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ประเภท
ของบรรยากาศ หลกัการจดับรรยากาศในชั้นเรียนและการจดัการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ลกัษณะตามท่ีหลกัสูตรไดก้ าหนดไว ้
 ความหมายของการจดับรรยากาศในชั้นเรียน 

                                         
 14ประเวศ วะสี, ปฏิรูปการศึกษา-ยกเคร่ืองทางปัญญา: ทางรอดจากความหายนะ, พิมพค์ร้ัง
ท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ,์ 2543), หนา้ 72. 
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 การจดับรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมใหก้ระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผูเ้รียน 
  ความส าคญัของการจดับรรยากาศในชั้นเรียน 
 บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและ
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ท่ีครูให้ความเอ้ืออาทรต่อ
นกัเรียน ท่ีนกัเรียนกบันกัเรียนมีความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรต่อกนัท่ีมีระเบียบ มีความสะอาด เหล่าน้ี
เป็นบรรยากาศท่ีนกัเรียนตอ้งการ ท าให้นกัเรียนมีความสุขท่ีไดม้าโรงเรียนและในการเรียนร่วมกบั
เพื่อนๆ ถา้ครูผูส้อนสามารถสร้างความรู้สึกน้ีใหเ้กิดข้ึนต่อนกัเรียนได ้ก็นบัวา่ครูไดท้  าหนา้ท่ีในการ
พฒันาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตข้ึนอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์
และสังคม โดยแทจ้ริง ดงันั้นการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงประมวลได้
ดงัน้ีช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งราบร่ืน เช่น ห้องเรียนท่ีไม่คบัแคบจรเกินไป 
ท าให้นกัเรียนเกิดความคล่องตวัในการท ากิจกรรมช่วยสร้างเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีงามและความมี
ระเบียบวินัยให้แก่ผูเ้รียน เช่น ห้องเรียนท่ีสะอาด ท่ีจัดโต๊ะเก้าอ้ีไวอ้ย่างเป็นระเบียบ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนันกัเรียนจะซึมซบัส่ิงเหล่าน้ีไวโ้ดยไม่รู้ตวั ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่ผูเ้รียน 
เช่น มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม มีท่ีนัง่ไม่ใกลก้ระดานด ามากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเกา้อ้ีท่ีเหมาะสม
กบัวยั รูปร่างของนกัเรียนนกัศึกษา ฯลฯ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียน
มากยิ่งข้ึน เช่น การจดัมุมวิชาการต่าง ๆ การจดัป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของ
นกัเรียน ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การฝึก
ให้มีอธัยาศยัไมตรีในการอยู่ร่วมกนั ฯลฯ ช่วยสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน 
เพราะในชั้ นเรียนมีครูท่ีเข้าใจนักเรียน ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมี
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การจดับรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผูเ้รียนใน
ดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้นกัเรียนเรียนดว้ยความสุข รักการ
เรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในท่ีสุด 
 บรรยากาศท่ีพึงปรารถนาในชั้นเรียน 
ในการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนต่างปรารถนาให้จดักิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืนและผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมี
ส่วนส าคญัในการส่งเสริมใหค้วามปรารถนาน้ีเป็นจริง  
 ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 
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 บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) บรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศ
ทางดา้นวตัถุ หมายถึง การจดัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดูมี
ความสะอาด มีเคร่ืองใชแ้ละส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจะส่งเสริมให้การเรียนของนกัเรียน
สะดวกข้ึน เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเขา้ถูกทางและมีแสงสวา่งเพียงพอ กระดานด ามี
ขนาดเหมาะสม โตะ๊เกา้อ้ีมีขนาดเหมาะสมกบัวยันกัเรียน เป็นตน้ 
 บรรยากาศทางจิตวทิยา (Psychological Atmosphere) 
 บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางดา้นจิตใจท่ีนกัเรียนรู้สึกสบายใจ  มีความ
อบอุ่น มีความเป็นกนัเอง มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั และมีความรักความศรัทธาต่อผูส้อน ตลอดจน
มีอิสระในความกลา้แสดงออกอยา่งมีระเบียบวินยัในชั้นเรียน การจดับรรยากาศทางดา้นกายภาพ
การจดับรรยากาศทางดา้นกายภาพ เป็นการจดัวสัดุอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวาง
หนงัสือ โต๊ะวางส่ือการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสบายตา สบายใจ แก่ผู ้
พบเห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว การจดับรรยากาศทางด้ายกายภาพ  ได้แก่ การจดัส่ิงต่อไปน้ี 
 การจดัโตะ๊เรียนและเกา้อ้ีของนกัเรียน 
  ให้มีขนาดเหมาะสมกบัรูปร่างและวยัของนกัเรียน ให้มีช่องว่างระหว่างแถวท่ีนกัเรียนจะ
ลุกนัง่ไดส้ะดวกและท ากิจกรรมไดค้ล่องตวั ใหมี้ความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคล่ือนยา้ย
เปล่ียนรูปแบบท่ีนั่ง เรียน ให้มีรูปแบบท่ีไม่จ  าเจ  เช่น  อาจเปล่ียนเป็นรูปตัวที  ตัวยู รูปคร่ึง
วงกลม หรือ เขา้กลุ่มเป็นวงกลม ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นกัเรียนท่ีนัง่
ทุกจุดอ่านกระดานด าไดช้ัดเจน แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่
นอ้ยกวา่ 3 เมตร ไม่ควรจดัโต๊ะติดกระดานด ามากเกินไป ท าให้นกัเรียนตอ้งแหงนมองกระดานด า
และหายใจเอาฝุ่ นชอลก์เขา้ไปมาก ท าใหเ้สียสุขภาพ 
 การจดัโตะ๊ครู 
 ให้อยู่ในจุดท่ีเหมาะสม อาจจดัไวห้นา้ห้อง ขา้งห้องหรือหลงัห้องก็ได ้ งานวิจยับางเร่ือง
เสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไวด้้านหลังห้องเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม  
การจดัโต๊ะครูนั้นข้ึนอยู่กบัรูปแบบการจดัท่ีนัง่ของนกัเรียนดว้ย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ทั้งบนโต๊ะและในล้ินชกัโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อการท างานของครูและการวางสมุดงานของนกัเรียน
ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นกัเรียน 
 การจดัป้ายนิเทศ  
 ป้ายนิเทศไวท่ี้ฝาผนงัของหอ้งเรียน ส่วนใหญ่จะติดไวท่ี้ขา้งกระดานด าทั้ง 2 ขา้ง ครูควรใช้
ป้ายนิเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยจดัตกแต่งออกแบบให้สวยงามน่าดู สร้างความ
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สนใจให้แกนกัเรียนจดัเน้ือหาสาระให้สอดคล้องกบับทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวน
บทเรียน หรือเสริมความรู้ให้แก่นกัเรียนจดัให้ใหม่อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญั หรือ วนั
ส าคญัต่างๆ ท่ีนกัเรียนเรียนและควรรู้จดัติดผลงานของนกัเรียนและแผนภูมิแสดงความกา้วหนา้ใน
การเรียนของนกัเรียนจะเป็นการใหแ้รงจูงใจท่ีน่าสนใจวธีิหน่ึง 
 แนวการจดัป้ายนิเทศ 
 เพื่อให้การจดัป้ายนิเทศได้ประโยชน์คุม้ค่า ครูควรค านึงถึงแนวการจดัป้ายนิเทศในข้อ
ต่อไปน้ี 
 1. ก าหนดเน้ือหาท่ีจะจดั ศึกษาเน้ือหาท่ีจะจดัโดยละเอียด เพื่อใหไ้ดแ้นวความคิดหลกั หรือ
สาระส าคญั เขียนสรุป หรือจ าแนกไวเ้ป็นขอ้ ๆ 
 2. ก าหนดวตัถุประสงค์ในการจดัโดยค านึงถึงแนวความคิดหลกัสาระส าคญัของเร่ืองและ
ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายวา่ตอ้งการเขารู้อะไร แค่ไหน อยา่งไร 
 3. ก าหนดช่ือเร่ือง นบัวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผูดู้ ช่ือเร่ือง 
ท่ีดีตอ้งเป็นใจความสั้น ๆ กินใจความให้ความหมายชดัเจน ทา้ทาย อาจมีลกัษณะเป็นค าถามและ
ช้ีใหเ้ห็นวตัถุประสงคใ์นการจดัแผน่ป้าย 
 4. วางแผนการจดัคล่าว ๆ ไวใ้นใจ วา่จะใชว้สัดุอะไรบา้ง แลว้จึงช่วยกนัจดัหาส่ิงเหล่านั้น 
อาจเป็นรูปภาพ แผนภาพ ภาพสเก็ตซ์ ของจริง หรือจ าลอง การ์ตูน เท่าท่ีพอจะหาได ้
 5. ออกแบบการจัดท่ีแน่นอน โดยค านึงถึงส่ิงท่ีมีอยู่ โดยสเก็ตซ์รูปแบบการจัดลงบน
กระดาษรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้คลา้ยแผ่นป้าย วา่จะวางหวัเร่ือง รูปภาพ และส่ิงต่างๆ ในต าแหน่งใด ค า
บรรยายอยูต่รงไหน ใช้เส้นโยงอย่างไรจึงจะน่าสนใจ ควรออกแบบสัก 2 - 3 รูแบบ แลว้เลือกเอา
รูปแบบท่ีดีท่ีสุด 
 6. ลงมือจดัเตรียมช้ินส่วนต่าง ๆ ให้มีขนาดและอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะข้ึนแสดงบนแผ่น
ป้ายได้อย่างเหมาะสม หัวเร่ืองจะใช้วิธีใด ภาพตอ้งผนึกไหม ค าบรรยายจะท าอย่างไร เตรียมให้
พร้อม 
 7. ลงมือจดัจริงบนแผ่นป้ายตามรูปแบบท่ีวางไว ้อาจทดลองวางบนพื้นราบในพื้นท่ีเท่า
แผน่ป้ายก่อน เพื่อกะระยะท่ีเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง 
 การจดัมุมต่างๆ ในหอ้งเรียน  
 1. มุมหนงัสือ ควรมีไวเ้พื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นกัเรียนอ่านคล่องส่งเสริมการ
คน้ควา้หาความรู้และการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ครูควรหาหนงัสือหลาย ๆ ประเภท ท่ีมีความ
ยากง่าย เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนมาให้อ่านและควรหาหนงัสือชุดใหม่มาเปล่ียนบ่อย ๆ การจดั
มุมหนงัสือควรจดัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการหยบิอ่าน 
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 2. มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ควรจดัไวใ้หน่้าสนใจ ช่วยเสริมความรู้ ทบทวน
ความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์ ฯลฯ 
 3. มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจดัวางไวบ้นโต๊ะ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลงัใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยงัสามารถ
แกไ้ขพฒันาผลงานของนกัเรียนใหดี้ข้ึนโดยล าดบัไดอี้กดว้ย 

4. ตูเ้ก็บส่ือการเรียนการสอน เช่น บตัรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจดั
ไวใ้ห้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช ้อุปกรณ์ช้ินใดท่ีเก่าเกินไปหรือไม่ใชแ้ลว้ไม่
ควรเก็บไวใ้นตูใ้หดู้รกรุงรัง 

5. การประดบัตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มกันิยมประดบัตกแต่งห้องเรียนดว้ยส่ิงต่าง ๆ 
เช่น ม่าน มู่ล่ี ภาพ ดอกไม ้ค าขวญั สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันท่ีใช ้ไม่ควร
ฉูดฉาด หรือใช้สีสะทน้แสง อาจท าให้นักเรียนเสียสายตาได้ การประดับตกแต่งห้องเรียน ควร
ค านึงถึงหลกัความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยดั มุ่งประโยชน์ และสวยงาม 

6. มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของนักเรียน เช่น 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แกว้น ้า กล่องอาหาร ป่ินโต ฯลฯ ควรจดัวางไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและหมัน่เช็ดถู
ใหส้ะอาดเสมอ 

กล่าวโดยสรุป การจดับรรยากาศทางดา้นจิตวทิยา มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อ
การเรียนการสอนและเกิดความศรัทธาในครูผูส้อน ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรตระหนกัถึงความส าคญั
ของการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา โดยปรับบุคลิกภาพความเป็นครูให้เหมาะสมปรับพฤติกรรม
การสอนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน  

หลกัการจดัชั้นเรียน 
เน่ืองจากชั้นเรียนมีความส าคญั เปรียบเสมือนบา้นท่ีสองของนกัเรียน นกัเรียนจะใชเ้วลาอยู่

ในชั้นเรียนประมาณวนัละ 5-6 ชัว่โมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอท่ีจะปลูกผงัลกัษณะของเด็ก
ให้เป็นแบบท่ีตอ้งการได้ เช่น ให้เป็นตวัของตวัเอง ให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี ให้ชอบ
แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ให้มีความรับผิดชอบ  ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ดังนั้ นเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลกัษณะนิสัยดงัประสงคแ์ละมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยูใ่นชั้นเรียนครูจึงควรค านึงถึง
หลกัการจดัชั้นเรียน ดงัต่อไปน้ี 

1. การจดัชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม ชั้นเรียนควรเป็นห้องใหญ่หรือ
กวา้งเพื่อสะดวกในการโยกยา้ยโต๊ะเกา้อ้ี จดัเป็นรูปต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ถ้า
เป็นหอ้งเล็กๆ หลายๆ หอ้งติดกนั ควรท าฝาเล่ือน เพื่อเหมาะแก่การท าใหห้อ้งกวา้งข้ึน 
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2. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกดา้น โดยจดัอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหรือ
หนังสืออ่านประกอบท่ีหน้าสนใจไวต้ามมุมห้อง เพื่อนักเรียนจะได้ค้นควา้ท ากิจกรรมควรติด
อุปกรณ์รูปภาพและผลงานไว ้เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

3. ควรจดัชั้นเรียนให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกาย อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา ซ่ึงมีอิทธิผลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนเป็นอันมาก ครูมีส่วนช่วย
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีได้ เช่น ให้นักเรียนจดัหรือติดอุปกรณ์ให้มีสีสวยงาม จดักระถาง
ตน้ไมป้ระดบัชั้นเรียน จดัท่ีว่างของชั้นเรียนให้นกัเรียนท ากิจกรรม คอยให้ค  าแนะน าในการอ่าน
หนังสือ ค้นควา้แก้ปัญหา และครูควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ไม่ให้เครียด เป็นกันเองกับ
นกัเรียน ใหน้กัเรียนรู้สึกมีความปลอดภยั สะดวกสบายเหมือนอยูท่ี่บา้น 

4. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลกัษณะนิสัยท่ีดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยูก่็ตรงท่ีนกัเรียนรู้จกั
รักษาความสะอาด ตั้งแต่พื้นชั้นเรียน โต๊ะมา้นัง่ ขอบประตูหน้าต่าง ขอบกระดานชอล์ก แปลงลบ
กระดาน ฝาผนงัเพดาน ซอกมุมของห้อง ถงัขยะตอ้งลา้งทุกวนั เพื่อไม่ให้มีกล่ินเหม็น และบริเวณ
ท่ีตั้งถงัขยะจะตอ้งดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดเช้ือโรค  

5. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอยา่งจดัให้เป็นระเบียบทัง่อุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ เช่นการจดัโต๊ะ ชั้นวางของและหนงัสือ แมแ้ต่การใชส่ิ้งของก็ให้นกัเรียนไดรู้้จกัหยิบใช ้เก็บ
ในท่ีเดิม จะใหน้กัเรียนเคยชินกบัความเป็นระเบียบ 

6. ควรจดัชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจดัดงัน้ี 
6.1 จดัให้นกัเรียนเขา้กลุ่มท างาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกนัไป เพื่อให้ไดฝึ้ก

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
6.2 จดัท่ีนัง่ของนกัเรียนให้สลบัท่ีกนัเสมอ เพื่อให้ทุกคนไดมี้สิทธิท่ีจะนัง่ในจุด

ต่างๆ ของหอ้งเรียน 
6.3 จดัโอกาสให้นกัเรียนได้หมุนเวียนกนัเป็นผูน้ ากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผูน้ าและ ผู ้

ตามท่ีดี 
7. ควรจดัชั้นเรียนให้เอ้ือต่อหลกัสูตร หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบบัปัจจุบนัเนน้การ

จดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางและใหใ้ชก้ระบวนการสอนต่าง ๆ ดงันั้นครูจึงควร
จัดสภาพห้องให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดท่ีนั่งในรูปแบบต่างๆ  อาจเป็นรูปตัวยู  
ตวัที หรือคร่ึงวงกลม หรือจดัเป็นแถวตอนลึกใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนการสอนและการจดั
บรรยากาศทางดา้นจิตวิทยาให้ผูเ้รียนรู้สึกกลา้ถามกลา้ตอบ  กลา้แสดงความคิดเห็น เกิดความใคร่
รู้ ใคร่เรียน ซ่ึงจะเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาตน พฒันาอาชีพ พฒันาสังคมและเป็นคนเก่ง ดี  
มีความสุขไดใ้นท่ีสุด 
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จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด สรุปได้ว่า หลักการจดัชั้ นเรียน คือ การจัดบรรยากาศทางด้าน
กายภาพ และการจดับรรยากาศทางดา้นจิตวิทยาในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และเพื่อการ
พฒันาผูเ้รียนทัง่ดา้นร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไป 

ลกัษณะของชั้นเรียนท่ีดี 
เพื่อให้การจดัชั้นเรียนท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ ผูส้อนควรไดท้ราบถึงลกัษณะของชั้นเรียนท่ี

ดี สรุปไดด้งัน้ี 
1. ชั้นเรียนท่ีดีควรมีสีสันท่ีน่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทไดดี้ ถูกสุขลกัษณะ 
2. จดัโต๊ะเกา้อ้ีและส่ิงท่ีท่ีอยู่ในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม

ประเภทต่างๆ 
3. ใหน้กัเรียนไดเ้รียนอยา่งมีความสุข มีอิสรเสรีภาพและมีวนิยัในการดูแลตนเอง 
4. ใชป้ระโยชน์ชั้นเรียนให้คุม้ค่า ครูอาจดดัแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์

และอ่ืน ๆ 
5. จดัเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละคร้ัง เช่น การท างานกลุ่ม การ

สาธิตการแสดงบทบาทสมมุติ 
6. สร้างบรรยากาศใหอ้บอุ่น ใหค้วามเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน 
แนวคิดของการสร้างสรรคบ์รรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีความสุข 
ดว้ยการสร้างความสุขท่ีอาศยัปัจจยัภายนอกแต่เพียงอยา่งเดียวอาจท าให้เกิดโทษไดเ้ช่น ท า

ให้นกัเรียนเรียกร้องเอาแต่ใจตวัเอง เกิดนิสัยชอบพึ่งพาผูอ่ื้น และมีความสุขแบบพึ่งพาดงันั้น ครู
ผูน้ าทางแห่งการเรียนรู้ จึงตอ้งเขา้ใจหลกัการและมีแนวปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

1. การสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นการสร้าง
ปัจจยัเอ้ือต่อการกา้วสู่เป้าหมาย คือ หนุนการเรียนรู้และการท าอะไรท่ีเป็นการสร้างสรรค์ 

2. ให้เด็กอยูใ่นบรรยากาศแห่งความรักหรือไดรั้บความรักในลกัษณะท่ีไม่รวมศูนยเ์ขา้หา
ตวั แต่ใหข้ยายความรักออกไปรักครู รักเพื่อนและอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น 

3. ครูควรสร้างนิสัยช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นและการร่วมกนัคิดร่วมกนัท าให้มากกว่าการ
พึ่งพาผูอ่ื้น เป็นการสร้างความสัมพนัธ์แบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัอนัเป็นลกัษณะของสังคมท่ีพึง
ปรารถนา 

4. ครูควรใช้ปัจจยัภายนอกช่วยท าให้สถานการณ์นั้นเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาปัจจยั
ภายใน คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรคใ์นตวัเด็ก 
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5. สถานการณ์การเรียนท่ีสนุก ต้องไม่ท าให้เด็กติดในความสนุก หรือเห็นแก่ความ
สนุก  ต้องด าเนินไปในลักษณะท่ีความสนุกนั้ นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝ่ รู้  ใฝ่เรียน  ในเชิง
สร้างสรรค ์ตลอดชีวติ 

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อยา่งมีความสุขนั้นครู
ผูน้ าทางการเรียนรู้ จ าเป็นตอ้งมีเป้าหมายของการจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งกล่าวคือ เพื่อมุ่ง
สร้างนิสัยของการใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวติ มิใช่เพื่อมุ่งให้นกัเรียนเกิดความสุขสนุกในการเรียน
เพียงอยา่งเดียวควรมุ่งสร้างคุณลกัษณะ ของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยเหลือเก้ือกูล
ผูอ่ื้น การพึ่งตนเองให้มากกวา่พึ่งผูอ่ื้นและการเป็นคนมีความคิดใฝ่สร้างสรรค ์เพื่อด ารงชีวิตอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไปในอนาคต 

ส่ือการสอน 
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและใชเ้วลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี
และเรียนรู้ได้จากส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เนน้ส่ือท่ีผูเ้รียนและผูส้อนใชศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้
ดว้ยตนเอง ผูเ้รียน ผูส้อนสามารถจดัท าและพฒันาส่ือการเรียนรู้ข้ึนเอง หรือน าส่ือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
รอบตวัและในระบบสารสนเทศมาใชใ้นการเรียนรู้ โดยใชว้จิารณญาณในการเลือกใชส่ื้อและแหล่ง
ความรู้ โดยเฉพาะหนงัสือเรียนควรมีเน้ือหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั้น ส่ือส่ิงพิมพค์วรจดัให้มี
อยา่งเพียงพอ 

ส่ือการสอนมีความส าคญัส าหรับการเรียนการสอน เพราะส่ือการสอนเป็นตวักลาง 
ท่ีช่วยส่ือความหมายระหว่างครูกับผูเ้รียนให้เขา้ใจตรงกนัและผูเ้รียนจะสามารถท าความเขา้ใจ
บทเรียนไดง่้ายข้ึน ผูเ้รียนมีความสนใจบทเรียนมากกวา่การสอนแต่การบรรยายอยา่งเดียว ส่ือการ
สอนจะน าความมีประสิทธิภาพมาสู่การเรียนการสอนและน าความส าเร็จมาสู่จุดประสงค์ท่ีตั้งไว ้
ดงันั้นลกัษณะของส่ือการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ควรมีความหลากหลายทั้งส่ือ
ธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลยีและส่ืออ่ืนๆ ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีคุณค่า 
น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการ
แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง ลึกซ้ึงและต่อเน่ืองตลอดเวลา  
 ความหมายส่ือการสอน 
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 วจิิตร ภักดีรัตน์ ใหค้วามหมาย ส่ือการสอน วา่ หมายถึง ตวักลางหรือพาหะท่ีช่วยให้ผูส้อน
ส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทกัษะไปยงัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ15 
 ชอรส์ (Shores) กล่าววา่ ส่ือการสอนเป็นเคร่ืองมือช่วยส่ือความหมายจดัโดยครูและผูเ้รียน 
เพื่อเสริมการเรียนรู้ เคร่ืองมือการสอนทุกชนิดจดัเป็นส่ือการสอน เช่น หนงัสือในห้องสมุด 
โสตทศันวสัดุต่างๆ เช่น ฟิลม์สตริปสไลด ์แผนท่ี ของจริง ทรัพยากรจากชุมชน เป็นตน้16 
 
 
 วาสนา ชาวหา กล่าววา่ ส่ือการสอนหมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นตวักลางหรือพาหะน าความรู้
ไปสู่ผูเ้รียนและท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งดี17 
 สมบูรณ์ สงวนญาติ กล่าววา่ ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีผูส้อนและ
ผูเ้รียนน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วตัถุส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ หรือมนุษยส์ร้างข้ึนมา รวมทั้งวิธีการสอนและ
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ18 
 โดยสรุป ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์ บุคคล 
สถานท่ี สถานการณ์หรือกิจกรรมกระบวนการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนน ามาใช้ เพื่อให้การเรียนรู้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 ความส าคญัของส่ือการเรียนรู้ 
 กรมวชิาการ กล่าววา่ ส่ือเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
ความรู้สึก เพิ่มพูนทกัษะและประสบการณ์สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน กระตุน้ให้เกิด

                                         
 15ชอรส์ (Shores) อา้งใน วิจิตร ภกัดีรัตน์, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา
เบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร : ขนิษฐก์ารพิมพ,์ 2545), หนา้ 196. 
 16วงเดือน อินทนิเวศน์, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัทางการศึกษาของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เขตการศึกษา1”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหิดล), 2544, หนา้ 125. 
 17วาสนา ชาวหา, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ : จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติในโรงเรียน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วริียาสาสน์, 2543), หนา้ 8. 
 18สมบูรณ์ สงวนญาติ, หลกัการบริหารการศึกษา : ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติ, 
(กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2544), หนา้ 42 – 43.  
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การพฒันาศกัยภาพทางการคิด ไดแ้ก่ การคิดไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมให้แก่ผูเ้รียน ส่ือการเรียนรู้ใน
ปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงต่อการกระตุน้ให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีมากมายหลาย
รูปแบบ มีบทบาทและให้คุณประโยชน์ดงัน้ี 1) ช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดไดง่้ายข้ึน 
รวดเร็วข้ึน 2) ช่วยให้ผูเ้รียนมองเห็นส่ิงท่ีก าลงัเรียนรู้ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการ     
3) ช่วยให้ผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4) สร้างสภาพแวดลอ้มและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่น่าสนใจและท าให้อยากรู้อยากเห็น 5) ส่งเสริมการมีกิจกรรม
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียน 6) เก้ือหนุนผูเ้รียนท่ีมีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ท่ีต่างกนัให้
เรียนรู้ไดเ้ท่าเทียมกนั 7) ช่วยให้ผูเ้รียนบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆให้เช่ือมโยงกนั 8) ช่วยให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการใชส่ื้อและแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อการคน้ควา้เพิ่มเติม 9) ช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บ
การเรียนรู้ในหลายมิติจากส่ือท่ีหลากหลาย 10) เช่ือมโยงโลกท่ีอยู่ไกลตวัผูเ้รียนให้เขา้มาสู่ การ
เรียนรู้ของผูเ้รียน19 
 ประเภทส่ือการสอน 
 วจิิตร ภักดีรัตน์ แบ่งส่ือออกเป็น 3 ประเภท คือ วสัดุ อุปกรณ์และวธีิการ20  
 Vernon S. Gerlach amd Donald P. Ely ไดจ้  าแนกส่ือการสอนออกเป็น 8 ประเภท ดงัน้ี  
 1. ของจริงและตวับุคคล รวมทั้งสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  
 2. ส่ือการสอนประเภทภาษาพดูหรือภาษาเขียน  
 3. วสัดุกราฟิก  
 4. ภาพน่ิง  
 5. ภาพเคล่ือนไหว  
 6. การบนัทึกเสียง  
 7. ส่ือประเภทการสอนแบบโปรแกรม  
 8. ส่ือประเภทสถานการณ์จ าลองและชุดการสอน21 

                                         
 19กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2542, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพอ์งคก์าร รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2542), หนา้ 6 –7. 
 20วิจิตร ภกัดีรัตน์, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น , พิมพ์คร้ังท่ี 1 
(กรุงเทพมหานคร :  ขนิษฐก์ารพิมพ,์ 2545), หนา้ 196. 
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 กรมวชิาการ ไดจ้  าแนก ส่ือออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี22 
 1. ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นส่ือประเภทหนงัสือและเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ซ่ึงไดแ้สดงหรือจ าแนก 
หรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่างๆ โดยใช้หนังสือท่ีเป็นตัวเขียนหรือตวัพิมพ์เป็นส่ือเพื่อแสดง
ความหมาย ส่ือส่ิงพิมพมี์หลายประเภท เช่น เอกสาร หนงัสือต าราหนงัสือพิมพ ์นิตยสารวารสาร  
จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ บนัทึก รายงาน วทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 
 2. ส่ือเทคโนโลยี เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีไดผ้ลิตข้ึนเพื่อใช้ควบคู่กบัเคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ 
หรือเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่ือการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง        
(วีดิทัศน์) แถบบันทึกเสียง สไลด์  ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น นอกจากน้ีย ังรวมถึง
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน เช่น การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การศึกษาผา่นดาวเทียม เป็นตน้ 
 3. ส่ืออ่ืนๆ แบ่งเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
 1. ส่ือบุคคล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นซ่ึงสามารถท า
หน้าท่ีถ่ายทอดสาระความรู้ แนวคิด เจตคติและวิธีปฏิบติัตนไปสู่บุคคลอ่ืน ส่ือบุคคลอาจเป็น
บุคลากรท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียน เช่น ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ตวัผูเ้รียน นกัการภารโรงหรือเป็นบุคลากร
ภายนอกระบบโรงเรียน เช่น บุคลากรในทอ้งถ่ินท่ีมีความช านาญและเช่ียวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ 
เป็นตน้ 
 2. ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือสภาพท่ีอยูร่อบตวั
ผูเ้รียน เช่น พืชผกั ผลไม ้สัตวช์นิดต่าง ๆ ปรากฏการณ์ แผน่ดินไหว สภาพดินฟ้าอากาศ ห้องเรียน
หอ้งปฏิบติัการ แหล่งวทิยบริการหรือแหล่งเรียนรู้ หอ้งสมุด ชุมชน สังคมวฒันธรรม เป็นตน้ 
 3. ส่ือกิจกรรม/กระบวนการ เป็นส่ือท่ีเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีครูหรือผูเ้รียน
ก าหนดข้ึน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทกัษะซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการคิด 
การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์และการประยุกตค์วามรู้ของผูเ้รียน  เช่น การแสดงละครบทบาท
สมมุติ การสาธิต สถานการณ์จ าลอง การจดันิทรรศการ การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี การท า
โครงงาน เกม เพลง การปฏิบติัตามใบงาน เป็นตน้ 

                                                                                                                     
 21 Vernon S. Gerlach amd Donald P. Ely, อา้งใน, ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ ส่ือการการสอน เอกสาร
การสอนชุดวิชาระบบการเรียนการสอน หน่วยที่ 6-10, (กรุงเทพมหานคร : สารมวลชน, 2543), หนา้ 
112 – 113.  
 22กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2542, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2542), หนา้ 7- 8. 
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 4. ส่ือวสัดุ/เคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นวสัดุท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น 
หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ กราฟ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ือประเภทเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์เคร่ืองวิชาช่าง 
เป็นตน้ 
 การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี 
 ครูผูส้อนจะตอ้งมุ่งปลูกฝังและสร้างลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้กบัผูเ้รียน โดยเน้นความรู้ 
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยให้ผูเ้รียนมีความรู้
และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ความรู้เรียนเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกบัสังคม ได้แก่ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 2. ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 3. ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและรู้จกัประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญา 
 4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาไทย เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
 5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการด าเนินงานไวด้งัน้ี 
 1. ภารกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ ก ากบัดูแลส่งเสริมสนบัสนุน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา จ านวน 66 แห่ง ในเขตบริการทั้งจงัหวดั 
 2. วิสัยทศัน์ “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 “องค์กรยุคใหม่ สร้าง
เด็กไทยสู่สากล”  
  3. พนัธกิจ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดพนัธกิจในการ
บริหารจดัการศึกษาไวด้งัน้ี “พฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย
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พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่มาตรฐานสากล” 
 4. เป้าประสงค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ไดก้ าหนดเป้าประสงคใ์น
การด าเนินงานไวด้งัน้ี  
 4.1. ประชากรวยัเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง และเท่า
เทียม 
 4.2. ผูเ้รียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 
 4.3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง เป็นกลไก
ขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากลการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล  
 5. กลยุทธ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ได้ก าหนดกลยุทธ์ไวเ้พื่อ
น าไปสู่การพฒันาองค ์ดงัน้ี 
 5.1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากลเพื่อสู่
ความเป็นเลิศ 
 5.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติ และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3 ใหป้ระชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และครอบคลุม 
 5.4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 5.5 พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุก  
ภาคส่วน 23 
 จากการศึกษาถึงการก าหนดภารกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยุทธ์ใน การ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สรุปได้ว่า ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ พฒันาคุณภาพ
นกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล 

                                         
 23กลุ่มนโยบายและแผน, คู่มือตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย,์ 2555), หนา้ 1-2. 
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 2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 การวิจยัเร่ือง การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 เฉลิมพร วนาสันติสุข ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 โดยศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ท่ีจ  าแนกตามสถานภาพต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการและ
ครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้น การพฒันาบุคลากร รองลงมา คือดา้นการนิเทศภายใน ส่วนดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการจดัการส่ือและแหล่งเรียนรู้ และดา้นการจดัปัจจยัสนบัสนุน และจาก
การเปรียบเทียบครูวิชาการและครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพต าแหน่งต่างกนั และมีประสบการณ์การ
ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั24 
 สุชาติ กาญจนาประดิษฐ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูประถมศึกษา ในเขตอ าเภอทบั
สะแก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โดยศึกษาและเปรียบเทียบ การ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของครูประถมศึกษาในเขตอ าเภอทบัสะแก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 
1 โดยพบวา่ ครูมีทรรศนะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสนบัสนุนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ปฏิบติัในระดบัมากทุก
ดา้น โดยปฏิบติัล าดบัแรกคือ ด้านการเตรียมส่ิงสนับสนุน รองลงมาคือ ด้านการพฒันาบุคลากร 

                                         
 24เฉลิมพร วนาสันติสุข, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 2550, 122 
หนา้. 



43 
 

และดา้นการเตรียมส่ือวสัดุ อุปกรณ์ ตามล าดบั ส่วนดา้นการจดัท าแผนงาน/โครงการ มีการปฏิบติั
เป็นล าดบัสุดทา้ย และจากการเปรียบเทียบพบวา่ ครูท่ีมีเพศ หรือระดบัการศึกษาต่างกนั มีทรรศนะ
ต่อการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่
แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น25 
 ณฏัฐพล สินศุข ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มท่ี 1 สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา่การจดัการเรียนการ
สอนท่ี เน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญของโรงเ รียนมัธยมศึกษา กลุ่มท่ี  1 สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 3 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการด าเนินการสอน และดา้นการวดัผลประเมินผล และพบวา่ครู
ท่ีมีอายุต่างกนัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่แตกต่างกัน กลุ่มครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือต ่ากวา่มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแตกต่างจากกลุ่ม
ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ครูท่ีมีประสบการณ์ใน การ
สอนทุกกลุ่ม มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่แตกต่างกนั ครูท่ีมีระดบัความรู้
ความเขา้ใจต่างกนัมีการจดัการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั26 

สุจิตรา สิทธิณรงค์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผูน้ าทางการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอทบัปุด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา โดยพบวา่ 
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการมีภาวะผูน้ าทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอ าเภอทบัปุด 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกดา้นมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการมีภาวะผูน้ าทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก ยกเวน้ ดา้นความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่ ครูท่ีมีเพศ
ต่างกัน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการท างาน และครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีมี

                                         
 25สุชาติ กาญจนาประดิษฐ,์ “การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูประถมศึกษา ในเขตอ าเภอทบัสะแก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต), 2548, 137 หนา้. 
 26ณฏัฐพล สินศุข, “การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
กลุ่มท่ี 1 สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต), 2546, 114 หนา้. 
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จ านวนนกัเรียนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ การมีภาวะผูน้ าทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในอ าเภอทบัปุด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา ไม่แตกต่างกนั27  

ชนมน สภานุชาต ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
ราชินี โดยศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนราชินี ในภาพรวม 11 ดา้น พบวา่ 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ครูมีความพึงพอใจในระดบัมากเกือบทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นการจดัเน้ือหาสาระกิจกรรม ดา้น
ทกัษะกระบวนการคิด ดา้นจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมจากประสบการจริง ดา้นการ
จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสภาพการท างานเพียงดา้นเดียวท่ีครูมี ความพึงพอใจ ในระดบัปาน
กลาง เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนราชินี จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนตวัของครู เม่ือจ าแนกตาม เพศ อายุ รายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
ราชินี พบวา่ ครูโรงเรียนราชินีท่ีมี เพศ อายุ รายได ้และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั้งในภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั28 

รัตนพร เหล่าคนกล้า ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู 
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยศึกษาระดบัความพึงพอใจใน การ
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ าแนกตามเพศ 
ประสบการณ์การท างาน และวฒิุการศึกษา โดยพบวา่ ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
ในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั “มาก” เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั “มากท่ีสุด” 1 ดา้น คือ ดา้นสถานะของอาชีพ อยูใ่นระดบั 
“มาก” 8 ดา้น มีค่าเฉล่ียเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
และเพื่อนร่วมงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง การ
งาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นนโยบายและ การบริหารงาน 
และดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั “ปานกลาง” คือ 
ดา้นเงินเดือน และจากการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน 

                                         
 27สุจิตรา สิทธิณรงค,์ “ความพึงพอใจของครูต่อการมีภาวะผูน้ าทางการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอทบัปุด สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพงังา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต), 2553, 127 หนา้. 
 28ชนมน สภานุชาต, “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนราชินี โดยศึกษา 
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียนราชินี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต), 2548, 122 หนา้. 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ท่ีมีเพศ ประสบการณ์การท างาน และวุฒิการศึก
ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.0529 

วิทยา สิงห์เรือง ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 กรณีศึกษา
อ าเภอพิบูลมงัสาหาร โดยศึกษา การบริหารงานงานวิชาการ ดา้นจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ดา้น
การจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 ไม่แตกต่างกนั และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ ผูบ้ริหารงานโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและ รายดา้นไม่แตกต่างกนั30 

สุเนตร เพ็ญจันทร์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงาน
ของผู ้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการ ศึกษา และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา พบวา่ความ
พึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชัญ ศรีราชา อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี ทั้งโดยรวมและทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้น
การบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นบริหารงานอาคารสถานท่ี ดา้นการบริหารงานบุคลากร 
ด้านการบริหารงานธุรการการเงินและพสัดุด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน และด้าน การ
บริหารงานวิชาการและด้านการจดัการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

                                         
 29รัตนพร เหล่าคนกล้า, “การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ), 2551, 152 หนา้. 
 30 วทิยา สิงห์เรือง, “ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมงัสาหาร”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร), 2552, 135 
หนา้. 
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ครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
จ  าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานและวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั31 

รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษา ความคาดหวงัของพนักงานครูต่อผูบ้ริหารใน
การบริหารงานวชิาการโรงเรียนในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี 
โดยศึกษาความคาดหวงั และเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารกบับทบาทท่ีคาดหวงั ของ
พนักงานครูต่อผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัปทุมธานี จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ประสบการณ์ในการท างาน
และสถานท่ีปฏิบติังาน โดยพบว่า พนักงานครูโรงเรียนในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีมีความคาดหวงัต่อผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบว่าพนกังานครูโรงเรียนในสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี มีความคาดหวงัต่อผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น และจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริง ใน ความ
คิดเห็นของพนกังานครูต่อผูบ้ริหารในการบริหารวิชาการโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี ตามสถานภาพของพนักงานครูโรงเรียนสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่พนกังานครูมีสถานภาพต่างกนัมีความคาดหวงั และ
ความคิดเห็นต่อผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการตามบทบาทท่ีเป็นจริง ทั้งโดยรวมและรายดา้น 
ไม่แตกต่างกนั32 

สุมน อมรวิวัฒน์ ไดว้ิจยัเร่ือง การวิจยัเร่ืองสภาพในปัจจุบนัและปัญหาดา้นการเรียน การ
สอนของครูประถมศึกษาไว  ้สรุปไดว้่า บรรยากาศในชั้นเรียนตอ้งมีลกัษณะทางกายภาพท่ีอ านวย
ความสะดวกต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาต่อการเรียนนอกจากน้ี
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนและระหวา่งครูกบันกัเรียน ความรักและศรัทธาท่ีครูและนกัเรียนมี
ต่อกนั การเรียนท่ีร่ืนรมยป์ราศจากความกลวัและวิตกกงัวล ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการ

                                         
 31สุเนตร เพ็ญจนัทร์, “ศึกษาความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนอสัสัมชัญ ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2548, 81 หนา้. 
 32รุ่งทิพย ์พฒันศิลป์, “ความคาดหวงัของพนกังานครูต่อผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาราชภฎัพระนคร), 2552, 160 หนา้. 
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เ รียนได้ ดี  ดังนั้ น จึงสามารถแบ่ งประเภทของบรรยากาศในชั้ น เ รียนได้  2 ประเภทคือ 
บรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวทิยา33  

ผจญ โกจารย์ศรี ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาวิธีการ ขั้นตอนและความคิดเห็นเก่ียวกบับริบท
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีเอ้ือต่อการร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พบว่า 1) 
วิธีการและขั้นตอนในการร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือการให้ครูท่ีสอนใน
ระดบัเดียวกนั ไม่จ  ากดัรายวิชา ร่วมกนัจดัท าหน่วยเน้ือเร่ืองแต่ต่างคนต่างเขียนแผนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัหน่วยเน้ือเร่ือง แลว้น าผลการสอนมาน าเสนอในท่ีประชุมของครูผูร่้วมกนัจดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้สมบูรณ์หลงัจากนั้นน าแผนการสอนไปใช้
จริง และทุกสัปดาห์จะตอ้งมีการประชุมเพื่อสะทอ้นผลการปฏิบติังาน  1 คร้ัง เพื่อร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาและเตรียมการสอนในระยะต่อไป 2) ผลการพฒันาวิชาชีพครูโดยการร่วมมือกนัจดัการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ ท าใหค้รูผูร่้วมมือกนัจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีระดบัพฤติกรรม
ดา้นความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนและดา้นความร่วมมือกบัผูอ่ื้นในสถานศึกษาสูงข้ึน นกัเรียนท่ี
เรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสูงข้ึน
และมีระดบัศกัยภาพทั้ง 3 ดา้นสูงข้ึน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 3) บริบทของโรงเรียน
มธัยมศึกษาท่ีเอ้ือต่อการร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือควรมีจ านวนนกัเรียน
ห้องเรียนละ 28- 32 คน จดันกัเรียนแบบคละ จดัตารางเรียนแบบคาบยาวติดต่อกนัเป็นช่วงและจดั
ตารางเรียนให้สามารถยืดหยุน่ได ้ ครูควรสอนในระดบัชั้นเดียว ครูควรมีเวลาวา่งตรงกนัเพื่อการ
ประชุมสะทอ้นผลการปฏิบติังานสัปดาห์ละ 1 คร้ังและโรงเรียนให้ความส าคญักบังานวิชาการ โดย
ใหค้รูมีส่วนร่วมและมีอิสระในการตดัสินใจ34 

วเิศษ ชิณวงศ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาและการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการของครูโดยทัว่ไปพบวา่ การบูรณาการระหวา่งวิชาต่าง ๆ สามารถน าไปสอนในระดบัชั้น
ประถมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะแบบสอดแทรก เพราะครูประถมศึกษาสอนทุกวิชาดว้ย
ตนเอง จึงสามารถน าวชิาต่าง ๆ สอดแทรกในการสอนไดทุ้กคร้ัง แต่การบูรณาการรูปแบบอ่ืนยงัไม่
พบและครูไม่สะดวกท่ีจะด าเนินการเพราะยุง่ยากในการวางแผนและโครงสร้างการบริหารและการ

                                         
 33สุมน อมรวิว ัฒน์ , “สภาพในปัจจุบันและปัญหาด้านการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษา”, รายงานการวจัิย, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2540, 113 หนา้.  
 34 ผจญ โกจารยศ์รี, “การพฒันาวชิาชีพของครูโดยการร่วมมือกนัจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 
2545, 124 หนา้. 
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ด าเนินงานของโรงเรียนยงัไม่เอ้ือท่ีจะให้ครูมาร่วมคิดร่วมวางแผนการสอนดว้ยกนั การสอนแบบ
บูรณาการระดบัมธัยมศึกษาค่อนขา้งมีปัญหาและอุปสรรคมาก เน่ืองจากครูแต่ละคนถนดัสอนวิชา
เดียวจะสอนแบบสอดแทรกก็มีปัญหา เน่ืองจากไม่มัน่ใจในเน้ือหาวิชาอ่ืนเพียงพอและการจดั
ตารางสอนโปรมแกรมการเรียนของนกัเรียนก็แยกจากกนั รับผิดชอบเป็นรายคน รายวิชาไป หวัใจ
ส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือ ครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมวางแผนการสอน
และแบ่งงานกนัสอนแต่จากระบบการบริหารและการจดัครูเขา้สอน จะจดัตามความถนัดหรือ
วชิาเอกแบ่งเป็นคาบเวลาท่ีชดัเจน ตามสัดส่วนท่ีหลกัสูตรก าหนด ครูแต่ละคนต่างมุ่งท่ีจะสอนตาม
คาบเวลาสัดส่วนของตน จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีจะวางแผนการสอนร่วมกนัอยา่งบูรณาการ 
ครูส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการสอนแบบบูรณาการและโดย
ลกัษณะเฉพาะของคนไทยท่ีมีขอ้ดอ้ยในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน ส่วนมากจะถนดังานเด่ียวท่ีใช้
ความสามารถเฉพาะตวัมากกวา่การร่วมคิด ร่วมท า35 
 ส าอาง ใจการณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานประถมศึกษา
อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
พบว่า ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ในภาพรวม ดา้นการพฒันาหลกัสูตรแบบบูรณาการ ดา้นการจดัท าแผนการสอนแบบบูรณา
การและดา้นการจดัการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็น
สูงสุดในดา้นการจดัท าแผนการสอนแบบบูรณาการและต ่าสุด ในด้านความรู้ความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ36 
 ชูศักดิ์  กุลทัพ ได้วิจัยเร่ือง สภาพปัญหาและปัญหาการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการจดัการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาการจดัการการเรียนรู้ และเพื่อ

                                         
 35วเิศษ ชิณวงศ,์ “การพฒันาและการประเมินสภาพการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของครู”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยันเรศวร), 2544, 135 
หนา้.  
 
 36ส าอาง ใจการณ์, “ความคิดเห็นของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานประถมศึกษา อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้”, วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2544, 119 หนา้.  
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เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจดัการจดัการเรียนรู้ ในโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ในโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัคือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ยแบบส ารวจรายการและแบบค าถามปลายปิด วิเคราะห์ขอ้มูล
ใชค้่าร้อยละและค่าไดสแคว ์ผลการวิจยัพบวา่สภาพการจดัการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี มีการปฏิบติังานครบทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการ
วางแผนงานวิชาการในโรงเรียน ด้านการจดัสรรขอ้มูลสารสนเทศ ด้านการก าหนดผูรั้บผิชอบ
ขอบข่ายงานวิชาการในโรงเรียน ปัญหาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัญหาการขาด
แคลนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือและส่ือต่าง ๆ ขาดครูผูส้อน ขาดการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 
ระดบัปัญหาการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .0537 
 ปราโมทย์ อุปถัมภ์ ไดว้จิยัเร่ือง การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในห้องเรียนของกลุ่ม
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม ่พฤติกรรมของครูและนกัเรียนตลอดจนปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในห้องเรียนพบวา่ มีการจ าแนกตามพฤติกรรม
การดูแลเอาใจใส่จากครู นกัเรียนไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) ห้องเรียนท่ีไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จะมี
การจดัตกแต่งอยา่งสวยงาม สะอาด น่าสนใจการจดัท่ีนัง่ของนกัเรียนมีความยืดหยุน่และสอดคลอ้ง
กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวสัดุอุปกรณ์ถูกจดัเก็บอย่างเป็นระเบียบ นักเรียนมีวินยัใน
ตนเอง ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความมัน่ใจ ท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะได ้2) ห้องเรียนท่ีไดรั้บการดูแล
เอาใจใส่นอ้ย มีการจดัตกแต่งห้องเรียนไม่มากนกันกัเรียนเลือกนัง่อยา่งอิสระ รูปแบบของการจดัท่ี
นัง่เป็นแบบถาวร ไม่มีความเป็นระเบียบของการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ครูไม่ไดใ้ห้ความส าคญัของ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของหอ้งเรียนมากนกั นกัเรียนยงัตอ้งอาศยัค าสั่งใน การ
ปฏิบติัจากครู ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ดา้นการจดับรรยากาศในห้องเรียนจ าแนกตามลกัษณะ
ปฏิสัมพนัธ์ของครูและนกัเรียนไดเ้ป็น 3 แบบคือ 1) บรรยากาศแบบเป็นกนัเอง ครูจะให้ความเป็น
กนัเองกบันกัเรียนมากมีการวางแผนการท างานล่วงหนา้ ให้เวลากบันกัเรียนเต็มท่ี มีการสนบัสนุน
และส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล นกัเรียนมีความใกลชิ้ดกบัครู มีความเช่ือมัน่
และมีวนิยัในตนเอง มีการร่วมมือและช่วยเหลือกนัในการท างาน 2) บรรยากาศแบบปล่อย ครูไม่ได้
ให้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียนมากนกั ใชว้ิธีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เป็นหลกัในการท างานมีเวลา

                                         
 37ชูศกัด์ิ กุลทพั, “สภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์), 2546, 129 หนา้.  
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ให้กบันักเรียนน้อย ไม่ค่อยกระตุน้การแสดงออกของนกัเรียน นักเรียนขาดความมัน่ใจในการ
ท างาน 3) บรรยากาศแบบควบคุม ครูควบคุมพฤติกรรมนักเรียนด้วยอ านาจอย่างเขม้งวด ใช้
วธีิแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เป็นหลกัในการท างานมีเวลาใหก้บันกัเรียนนอ้ย นกัเรียนไม่เตม็ใจในการ
ปฏิบติัตามค าสั่งของครู ขาดวินยัและความรับผิดชอบในตนเอง ภายในชั้นเรียนมีการแบ่งกลุ่ม
ระหว่างนักเรียนด้วยกนัเอง ด้านปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียนพบวา่ เกิดจากปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 1) สภาพห้องเรียน ห้องเรียนท่ีมีความเหมาะสม
ดา้นสุขลกัษณะและมีความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ จะมีผลต่อการจดัการสอนของครูและการเรียนรู้
ของนกัเรียน 2) ตวัครู บุคลิกลกัษณะเฉพาะตวัความตั้งใจในการท างานและรูปแบบของการ
ปกครองชั้นเรียนของครู จะมีผลโดยตรงต่อรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศใน
ห้องเรียน 3) ตวันกัเรียน จ านวนนกัเรียนท่ีพอเหมาะลกัษณะของวฒันธรรม ความเช่ือและการ
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั จะมีส่วนก าหนดลกัษณะสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน38 
  สรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะพบว่า ในการจดัการศึกษาท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
ปัจจยัท่ีส าคญัไดแ้ก่ ด้านการบริหารจดัการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ และด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจดัการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา นับว่าเป็นองค์ประกอบหลักท่ีแสดงถึง การเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม ประกอบดว้ย ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้ บทบาทของครู และ
บทบาทของผูเ้รียน และนอกจากน้ีการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้มีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุน
จากฝ่ายบริหารในการกระตุน้ สนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจงั 
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการบริหารของตนเองให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ในการท างานของครู และบุคลากรอย่างแท้จริงให้ได้ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุน การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนใหมี้คุณภาพ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ทั้ง 5 ดา้น ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ด้านการ

                                         
 38ปราโมทย ์อุปถมัภ,์ “การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในห้องเรียนของกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัมหิดล), 2546, 152 หนา้.  
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จดัการเรียนการสอน ด้านการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้านการจดั
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบติังานในสถานศึกษาให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ท่ีตั้งไวต่้อไป  
 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยยึดตามมาตรา 23 ใน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2553 ตามแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามแนวการจดัเน้ือหาสาระ ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ39 ซ่ึงน ามา
สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
  ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
                                         
 39ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 , (กรุงเทพมหานคร : สกศ., 
2553), หนา้ 8 

สถานภาพ 
- เพศชาย 
- เพศหญิง     
ประสบการณ์ท างาน  
  - ต  ่ากวา่ 10 ปี 
  - 11-20 ปี 
  - มากกวา่ 20 ปี                           

การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษา       
ขั้นพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ตามแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  5  ด้าน 

1.  ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 
2.  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
3.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
4.  ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
5.  ดา้นการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียน
การสอน  
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แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 



 

 บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยั เร่ืองการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นการวจิยัเชิงส ารวจผูว้จิยั ไดด้ าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ประจ าปีการศึกษา 2555 เพศชาย จ านวน 974 คน และเป็น เพศ
หญิง จ านวน 1,553 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 2,527 คน1  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย  
 จากประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจ านวน 2,527 ราย ผูว้ิจยัใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and 
Morgan2 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดจ้  านวน 334 
ราย และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีการให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละ

                                         
 1กลุ่มนโยบายและแผน, คู่มือตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย,์ 2555), หนา้ 12. 
 2ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS, พิมพ์คร้ังท่ี 5, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ว.ีอินเตอร์ พรินต,์ 2549), หนา้ 50 - 51. 
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ขนาด ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) แบบการสุ่มแบบง่ายดว้ยวิธีการจบั
สลาก (Lottery Method) 
  
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ชำย หญงิ รวม ชำย หญงิ รวม 
1. ต ่ากวา่ 10 ปี 374 595 965 61 67 128 

2. 10 – 20 ปี 396 692 1,088 64 78 142 
3. มากกวา่ 20 ปี  204 266 470 33 31 64 

รวม 974 1,553 2,527 158 176 334 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ(Check List) ไดแ้ก่ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
มี 5 ระดบั ของ ลิเคอร์ท (Likert Scale) ซ่ึงก าหนดการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
3  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด  
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 2. ศึกษาวธีิสร้างเคร่ืองมือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท 
(Likert) จากต าราของ บุญชม ศรีสะอาด3  
 3. ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์จากนิยามศพัท์เฉพาะท่ีผูว้ิจยัตั้งข้ึน 
เพื่อใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 
 4. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพของขอ้ค าถามดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบจะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 1 คน รวม 3 คน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหาร
การศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาไทย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการ ศึกษา โดย
ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถาม
กบันิยามเชิงปฏิบติัการ (item - objective congruence : IOC) ซ่ึงปรากฏว่าได ้ค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ(IOC) ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีโดยภาพรวมเท่ากบั 0.86 ส่วนค่า IOC ของรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.67 - 1.00  แสดงให้เห็นวา่ค่า 
IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัมีค่ามากกว่า 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้่าทุกขอ้
ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบันิยามเชิงปฏิบติัการ ดงันั้นจึงสามารถตดัสินไดว้า่ขอ้ค าถามมี
ความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรงเชิงเน้ือหา ดงัตารางท่ี 3.2 
 
 

                                         
 3บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2545), 
หนา้ 70 – 74. 
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ตำรำงที ่3.2 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกบันิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร (IOC) 
 

ข้อค ำถำมกบันิยำมศัพท์เฉพำะ ค่ำ IOC แปลผล 
1. ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 0.87 สอดคลอ้ง 
2. ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 0.87 สอดคลอ้ง 
3. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 0.87 สอดคลอ้ง 
4. ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 0.80 สอดคลอ้ง 
5. ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม และส่ือการเรียนการสอน 0.87 สอดคลอ้ง 

รวม 0.86 สอดคล้อง 
  
 2. น าแบบสอบถามไป Try-Out กบัประชากร จ านวน 30 คน โดยทดลองกบัครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยั 
 3. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้น
และโดยรวม ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 และไดค้วามเช่ือมัน่
รายด้านอยู่ระหว่าง 0.75- 0.78 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 
แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวเิคราะห์ไดด้งักล่าวมีค่าสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงสามารถน าไปใชไ้ด ้ดงั
ในตารางท่ี 3.3 
 
ตำรำงที ่3.3 ค่ำ ควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม (Reliability) 
 

แบบสอบถำมรำยด้ำน 
ค่ำ

สัมประสิทธ์ิ
แอลฟำ 

แปลผล 

1. ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 0.78 เหมาะสม 
2. ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 0.77 เหมาะสม 
3. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 0.77 เหมาะสม 
4. ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 0.78 เหมาะสม 
5. ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม และส่ือการเรียนการสอน 0.75 เหมาะสม 

รวม 0.94 เหมำะสม 
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 4. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา
ต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32   
 2. ผูว้ิจยัน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เสนอต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พร้อมกบัแนบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัดว้ยตนเอง 
 3. ผูว้ิจยัส่งไปแบบสอบถาม ไปยงัโรงเรียนต่างๆ จ านวน 66 โรงเรียน รวม 334 ฉบบั ดว้ย
ตนเอง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
 4. ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองไดรั้บกลบัคืน 334 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป ทาง
สถิติและงานวจิยัดา้นสังคมศาสตร์ โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ และประสบการณ์ของครูผูส้อน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. วเิคราะห์การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยหาค่าเฉล่ีย ( ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี4  
 

                                         
 4บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2545), 
หนา้ 100. 
 



 57 

  ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชค้่าที (t – test 
แบบ Independent Samples) 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 จ าแนกสถานภาพ และประสบการณ์ใน การ
ท างาน โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่     
( eScheff ) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ 5  
  1.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item - Objective Congruence : IOC) 
 1.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม ดว้ยการ
หา ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(Alpha Coefficient) โดยใชว้ธีิของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 6  
  2.1 ค่าความถ่ี (Frequency)    
  2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)  
  2.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
  2.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

                                         
 5บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2545), 
หนา้ 63 – 109. 
 6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 104 – 105. 
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 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ 7  
  3.1 t – test แบบ Independent Samples  
  3.2 F – test (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดย
วธีิการของ เชฟเฟ่ ( eScheff   ) 
 

 

                                         
 7บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุ์วีริยาสาส์น, 2545), 
หนา้ 115 -118. 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจยัเร่ือง การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมจดั การ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
32 จ  าแนกตามเพศ และประสบการณ์การท างาน 
 ผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
โดย ใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling) จาก
ครูผูส้อน จ านวน 2,527 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย 158 คน เพศหญิง 176 คน รวม 334 คน 
แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อค านวณหา
ค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตามท่ีก าหนดไว ้ผูว้ิจยัเสนอ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมาย

ของสัญลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
X   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t   แทน ค่าสถิติทดสอบที 
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F  แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum Of Square) 
MS  แทน ค่าเฉล่ียก าลงัสองของคะแนน (Mean Of Square) 
df  แทน องศาอิสระ (Degree Of Freedom) 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูว้จิยัน าเสนอการวเิคราะห์สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นครูผูส้อนท่ี
มีเพศต่างกนั จ านวน 334 คน ดงั ตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 158 47.30 
หญิง 176 52.70 

รวม 334 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.30 เพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 52.70  

 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ประสบการณ์ท างาน 
 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10 ปี 128 38.40 
11 - 20 ปี 142 42.60 
มากกวา่ 20 ปี   64 19.00 

รวม 334 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน ต ่ากวา่ 10 ปี
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ประสบการณ์ท างาน 11 - 20 ปี จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.60 และ ประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 20 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 

ผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมจดั การ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
32 จ าแนกตามเพศ 3) ผลการเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ดงัน้ี 

4.3.1 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 
ตารางที ่4.3 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม 

 

ที่ ด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม 
ระดับการส่งเสริม 

X  S.D. แปลผล 
1. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน 4.50 0.50 มาก 

2. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด 4.36 0.48 มาก 
3. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
4. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
5. จดักิจกรรมในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
4.60 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.48 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.55) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบั
การส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มี
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ข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือจดักิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด 
 
ตารางที ่4.4 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดเนื้อหา

สาระ และกจิกรรม จ าแนกตามเพศ  
 

การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
เพศชาย เพศหญงิ 

t p-value 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม 4.55 0.61 4.55 0.48 0.04 0.87 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัเน้ือหา
สาระและกิจกรรม เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.5 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดเนื้อหา

สาระและกจิกรรม จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 

 
 
 

ด้านการจัด
เนือ้หา
สาระและ
กจิกรรม 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
 

P – value 10 ปี
ลงมา 

11-
20 ปี 

20 ปี
ขึน้
ไป 

4.55 4.56 4.55 
ระหวา่งกลุ่ม 0.01 2 0.01 0.03 

 
 

0.96 
 
 

ภายในกลุ่ม 77.32 331 0.23 
รวม 77.33 333 - 

  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระ
และกิจกรรม กลุ่มประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมไม่แตกต่างกนั 
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  4.3.2 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 
ตารางที ่4.6 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด  
 

ที่ ด้านการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
ระดับการส่งเสริม 

X  S.D. แปลผล 
1. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์

ได ้
4.43 0.56 มาก 

2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 4.33 0.53 มาก 
3. จดักิจกรรมการสอนเน้นกระบวนการกลุ่มเน้นผูเ้รียน

เป็นส าคญั 
4.57 0.49 มากท่ีสุด 

4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน รู้จกัสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
5. จดักิจกรรมการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิธีการแสวงหา

ความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ อยา่งหลากหลาย 
4.56 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X =4.52) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบั
การส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มี
ขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จกัสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
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ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด จ าแนกตามเพศ 

 

ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

เพศชาย เพศหญงิ 
t p-value 

x  S.D x  S.D 

ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 4.52 0.50 4.52 0.50 -0.02 0.95 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.8 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการฝึกทักษะ

กระบวนการคิด จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 

 
 

ด้าน 
การฝึก
ทกัษะ
กระบวน 
การคิด 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
 

P – value 10 ปี
ลงมา 

11-
20 ปี 

20 ปี
ขึน้
ไป 

4.52 4.53 4.53 
ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2 0.01 0.05 

 
0.94 

 ภายในกลุ่ม 86.00 331 0.26 
รวม 86.03 333 - 

  

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด กลุ่มประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมไม่แตกต่างกนั 
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 4.3.3 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 
ตารางที ่4.9 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

ที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับการส่งเสริม 

X  S.D. แปลผล 
1. จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู ้เรียนรู้จัก การแก้ปัญหาและ

ตดัสินใจเองได ้
4.50 0.50 มาก 

2. จดักิจกรรมการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน
ร่วม 

4.36 0.48 
 

มาก 

3. จดักิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิด ทกัษะกระบวนการคิด
วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

4.53 0.49 มากท่ีสุด 

4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 4.70 0.45 มากท่ีสุด 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย การบูรณาการเน้ือหาใน

กลุ่มสาระ เดียวกนัและต่างกลุ่มสาระ 
4.60 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.49 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ดา้นการจดัการเรียน
การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มี
ขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือจดักิจกรรมการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม 
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ตารางที ่4.10 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน จ าแนกตามเพศ  

 

ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

เพศชาย เพศหญงิ 
t p-value 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.54 0.48 4.54 0.48 0.00 0.89 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียน
การสอน เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.11 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 

 
 
 

ด้าน การ
จัด การ
เรียนการ
สอน 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
 

P – value 10 ปี
ลงมา 

11-
20 ปี 

20 ปี
ขึน้
ไป 

4.53 4.54 5.54 
ระหวา่งกลุ่ม 0.02 2 0.01 0.05 

 
0.95 

 ภายในกลุ่ม 78.52 331 0.24 
รวม 78.54 333 - 

  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียน
การสอน กลุ่มประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมไม่แตกต่างกนั 
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 4.3.4 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 
ตารางที ่4.12 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

ที่ 
การจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

จากประสบการณ์จริง 
ระดับการส่งเสริม 

X  S.D. แปลผล 
1. จดักิจกรรมชุมนุมใหผู้เ้รียนตาม ความสนใจ 4.46 0.56 มาก 
2. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดูงานนอก

สถานท่ี 
4.40 0.55 

 
มาก 

3. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการของ
โรงเรียน 

4.57 0.49 มากท่ีสุด 

4. จัด กิจกรรม ท่ีน า ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน  มาใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

4.53 0.56 มากท่ีสุด 

5. จัด กิ จกรรม ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ มี ก า ร สืบค้น  ท า ง
อินเทอร์เน็ต  

4.43 0.56 มาก 

รวม 4.48 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัการ
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.48) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริม
อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดักิจกรรมฝึกปฏิบติัจริงใน
ห้องปฏิบติัการของโรงเรียน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ดูงานนอก
สถานท่ี 

 
 
 
 
 
 



  68 

ตารางที ่4.13 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัด
กจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จ าแนกตามเพศ  

 

ระดับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 

เพศชาย เพศหญงิ 
t p-value 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

4.47 0.54 4.48 0.54 -0.11 0.91 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมท่ี
ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.14 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัด

กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน 

 

 
ด้านการจัด
กจิกรรมให้
ผู้เรียนได้
เรียนรู้จาก
ประสบ 
การณ์จริง 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
 

P – value 10 ปี
ลงมา 

11-
20 ปี 

20 ปี
ขึน้
ไป 

4.47 4.49 4.48 
ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2 0.02 0.06 

 
0.94 

 ภายในกลุ่ม 99.93 331 0.30 
รวม 99.96 333 - 

  

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง กลุ่มประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์
ท างาน 11-20 ปี และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อระดบัการส่งเสริมไม่
แตกต่างกนั 
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 4.3.5 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และส่ือการเรียนการสอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
  
ตารางที ่4.15 ระดับการส่งเสริมจัดการเ รียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดบรรยากาศ

สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน 
 

ที่ 
ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและ 

ส่ือการเรียนการสอน 

ระดับการส่งเสริม 

X  S.D. แปลผล 

1. จดับรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.57 0.49 มากท่ีสุด 
2. จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และชุมชน 4.43 0.49 มาก 
3. จดัตั้งกรรมการดูแลรับผดิชอบหอ้งเรียนประจ าวนั 4.57 0.49 มากท่ีสุด 
4. จดัมุมต่างๆ ในหอ้งเรียนอยา่งเป็นระบบ 4.63 0.48 มากท่ีสุด 
5. จดัท าส่ือการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม 4.50 0.50 มาก 

รวม 4.54 0.49 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.54) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ และระดบัการ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือจดัมุมต่างๆ ใน
ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน 
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ตารางที ่4.16 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศ  

 

ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

เพศชาย เพศหญงิ 
t p-value 

x  S.D x  S.D 

ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และส่ือการเรียนการสอน 

4.54 0.49 4.54 0.56 0.03 0.88 

  

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนด้านการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน เพศชายและเพศหญิง มีความเห็นต่อระดบัการ
ส่งเสริมท่ีไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.17 การเปรียบเทียบระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ด้านการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน 

 

ด้านการจัด
บรรยากาศ 
สภาพ 
แวดล้อม
และส่ือ 
การเรียน
การสอน 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
 

P – value 10 ปี
ลงมา 

11-
20 ปี 

20 ปี
ขึน้
ไป 

4.53 4.54 4.54 
ระหวา่งกลุ่ม 0.02 2 0.01 0.03 

 
0.96 

 ภายในกลุ่ม 81.12 331 0.25 
รวม 81.14 333 - 

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนด้านการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน กลุ่มประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป มีความเห็นต่อระดบั การ
ส่งเสริมไม่แตกต่างกนั 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
 การวิจยัเร่ือง การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 และเปรียบเทียบระดบัการส่งเสริมจดั การ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
32 จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดย ใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan เพื่อก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 และเพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีการกระจาย
ไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้ น
(Stratified Random Sampling) จากครูผูส้อน จ านวน 2,527 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย 158 
คน เพศหญิง 176 คน รวม 334 คน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ส่วนการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยใช ้t – test แบบ Independent Samples และ F – test (ความแปรปรวนทางเดียว : One – Way 
ANOVA)  
 5.1 สรุปผลการวจิยั  
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั  
 5.3 ขอ้เสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวจิัย  
 ผลการวิจยัเร่ือง การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 5.1.1 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม 
เปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมระดบั
การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.55) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการส่งเสริมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
จ านวน 3 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการ
ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนด้านการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม เม่ือจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 
20 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.2 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน  
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ระดบั
การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( X =4.52) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 
ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนรู้จกัสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์
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ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.3 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน  ระดบัการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
( X = 4.54) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีระดบัการส่งเสริมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ มี
ระดบัการส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือจดักิจกรรมการสอน
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัการเรียนการสอน เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์
ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่มประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.4 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มี
ระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 ขอ้ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 
ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดักิจกรรมฝึกปฏิบติัจริงในห้องปฏิบติัการของโรงเรียน 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ดูงานนอกสถานท่ี 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนด้านการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง เม่ือ
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จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.5 ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
และส่ือการเรียนการสอน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
ส่ือการเรียนการสอน ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า มีระดบัการส่งเสริมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ และระดบั การ
ส่งเสริมอยู่ในระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือจดัมุมต่างๆ ใน
ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้
ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน เม่ือจ าแนกตามเพศ 
พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัการ
ส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน 
เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงมา กลุ่มประสบการณ์ท างาน 11-20 ปี และกลุ่ม
ประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยั การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 5.2.1 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 
และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม
ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากครูไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทาง การจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา พุทธศกัราช 2551 ท าให้ครูมีความรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษาของตนเอง
มากข้ึน ดงันั้นจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ก็ยอ่มท าไดดี้ข้ึนตาม
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ไปดว้ย เน่ืองจากการไดมี้ส่วนร่วมคิดร่วมท า นอกจากน้ียงัพบว่า มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ จดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด จดักิจกรรมในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม และจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนตามล าดบัและมีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ โดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม จ าแนกตามเพศ
หญิง และเพศชาย อยู่ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุชาติ กาญจนา
ประดิษฐ์ ไดส้รุปผลการศึกษา การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูประถมศึกษา ในเขตอ าเภอทบัสะแก พบวา่ ครูมีทรรศนะ
วา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการสนบัสนุนการจดัการเรียน การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ ครูท่ีมีเพศ หรือระดบัการศึกษาต่างกนั มีทรรศนะต่อการสนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัทั้งในภาพรวม
และรายดา้นทุกดา้น 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบั การส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรม จ าแนกตามประสบการณ์ท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เฉลิมพร วนาสันติสุข ซ่ึงศึกษา บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 โดย 
ศึกษาเปรียบเทียบครูวิชาการและครูผูส้อน ท่ีมีสถานภาพต าแหน่งต่างกนั และมีประสบการณ์การ
ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ในโรงเรียนอ าเภอนางรอง โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 5.2.2 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนด้านการฝึกทักษะกระบวนการคิด
ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และพบวา่ มีระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ขอ้ มี
ระดบัการส่งเสริมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 2 ขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดักิจกรรม
ให้ผูเ้รียนรู้จกัสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาได้ด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวคิดและการสอนเพื่อ
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พฒันาการคิดของ ทิศนา แขมมณี และคณะ ท่ีกล่าวถึงเก่ียวกบัการคิดและการสอนเพื่อพฒันาการ
คิด และท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมุ่งปลูกฝัง
และสร้างลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หก้บัผูเ้รียน โดยเนน้ความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและบูรณาการ
ความรู้ในเร่ืองต่างๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์
และ การประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยใหผู้เ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการส่งเสริมจดั การเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด จ าแนกตามเพศ
หญิง และเพศชาย อยู่ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนมน สภานุชาต 
พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ครูมีความพึงพอใจในระดบัมากเกือบทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นการจดัเน้ือหาสาระกิจกรรม 
ดา้นทกัษะกระบวนการคิด ดา้นจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรมจากประสบการจริง ดา้น
การจดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
ราชินี จ  าแนกตามสถานภาพส่วนตวัของครู เม่ือจ าแนกตาม เพศ ในการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
ราชินี พบวา่ ครูโรงเรียนราชินีท่ีมี เพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานทั้ง
ในภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการฝึก
ทกัษะกระบวนการคิด จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ชนมน สภานุชาต พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ครูมีความพึงพอใจในระดบัมากเกือบทุกดา้น ประกอบดว้ยดา้นการ
จดัเน้ือหาสาระกิจกรรม ดา้นทกัษะกระบวนการคิด ดา้นจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดักิจกรรม
จากประสบการจริง ด้านการจดับรรยากาศส่ิงแวดล้อม เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูโรงเรียนราชินี จ  าแนกตามสถานภาพส่วนตวัของครู เม่ือจ าแนกตาม ระยะเวลาใน
การปฏิบติังานต่างกนั พบว่า ครูท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานทั้งในภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 5.2.3 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัการเรียนการสอน และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอน ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาไดด้ าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด
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ของ กรมวิชาการ ท่ีกล่าววา่การจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีครูผูส้อนจะตอ้ง
มุ่งปลูกฝังและสร้างลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้กบัผูเ้รียน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ
เผชิญสถานการณ์และ การประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยใหผู้เ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามเพศหญิง 
และเพศชาย อยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเนตร เพ็ญจันทร์ พบวา่
ความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารทั้งโดยรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ได้แก่ ด้านการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านบริหารงานอาคารสถานท่ี ด้านการ
บริหารงานบุคลากร ดา้นการบริหารงานธุรการการเงินและพสัดุดา้นการบริหารงานกิจการนกัเรียน 
และด้าน การบริหารงานวิชาการและด้านการจดัการเรียนการสอน ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดัการ
เรียนการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ        
สุเนตร เพ็ญจันทร์ พบว่าความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารทั้งโดยรวม
และทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงานความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นบริหารงาน
อาคารสถานท่ี ด้านการบริหารงานบุคลากร ดา้นการบริหารงานธุรการการเงินและพสัดุดา้นการ
บริหารงานกิจการนกัเรียน และดา้น การบริหารงานวิชาการและดา้นการจดัการเรียนการสอน ผล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูผูส้อนต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอสัสัมชญัศรี
ราชา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 5.2.4 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผลการวิจยัพบว่า ระดับการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนด้านการจัด
กิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก
สถานศึกษามีการปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้
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เรียนรู้จากประสบการณ์จริง อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาไดด้ าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
กรมวิชาการ ท่ีกล่าวว่าการจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมุ่ง
ปลูกฝังและสร้างลกัษณะท่ีพึงประสงค์ให้กบัผูเ้รียน โดยเนน้ความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
บูรณาการความรู้ในเร่ืองต่างๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญ
สถานการณ์และ การประยกุตใ์ชค้วามรู้โดยใหผู้เ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนด้านการจัดกิจกรรมให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง จ าแนกตามเพศหญิง และเพศชาย อยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ณฏัฐพล สินศุข พบวา่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียน
มธัยมศึกษา กลุ่มท่ี 1 สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการด าเนินการสอน และด้านการวดัผลประเมินผล พบว่าครูท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไม่แตกต่างกนั  
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดั
กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฏฐพล สินศุข พบว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของโรงเรียนมธัยมศึกษา กลุ่มท่ี 1 สังกดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการเตรียมการสอน ด้าน การด าเนินการสอน และด้านการวดัผล
ประเมินผล และพบว่าครูท่ีมีอายุต่างกันมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญไม่
แตกต่างกนั ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนทุกกลุ่มมีการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัไม่แตกต่างกนั  
 5.2.5 ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม
และส่ือการเรียนการสอน และเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ท างาน 
 1. ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
ส่ือการเรียนการสอน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก
อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาไดด้ าเนินการให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กรมวิชาการ ท่ีกล่าววา่ การ
จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ีครูผูส้อนจะตอ้งมุ่งปลูกฝังและสร้างลกัษณะท่ีพึง
ประสงคใ์ห้กบัผูเ้รียน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
อยา่งสมดุล รวมทั้งการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการเผชิญสถานการณ์และ การประยุกตใ์ช้
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ความรู้โดยให้ผูเ้รียนมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ และ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้สรุป
ผลการวิจยัเร่ืองสภาพในปัจจุบนัและปัญหาดา้นการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาไว ้สรุปได้
วา่ บรรยากาศในชั้นเรียนตอ้งมีลกัษณะทางกายภาพท่ีอ านวยความสะดวกต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาต่อการเรียนนอกจากน้ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มนกัเรียนและ
ระหว่างครูกบันกัเรียน ความรักและศรัทธาท่ีครูและนกัเรียนมีต่อกนั การเรียนท่ีร่ืนรมยป์ราศจาก
ความกลวัและวิตกกงัวล ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนได้ดี ดงันั้นจึงสามารถแบ่ง
ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได ้2 ประเภทคือ บรรยากาศทางกายภาพ บรรยากาศทางจิตวทิยา 
 2. เปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียน
การสอนจ าแนกตามเพศหญิง และเพศชาย อยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วทิยา สิงห์เรือง ไดส้รุปผลการศึกษา ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอ
พิบูลมงัสาหาร โดยศึกษาการบริหารงานงานวิชาการ ดา้นจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อน ดา้นการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 3 ไม่แตกต่างกนั  
 3. เปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน  กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนดา้นการจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิทยา สิงห์เรือง ไดส้รุปผลการศึกษา ความพึงพอใจของครูผูส้อนท่ี
มีต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3 กรณีศึกษาอ าเภอพิบูลมงัสาหาร โดยศึกษาการบริหารงานงานวิชาการ ดา้นจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อน ด้านการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอน พบว่า ครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการของ ผูบ้ริหารงาน
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยภาพรวมและ รายด้านไม่
แตกต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1.1 ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม พบว่า การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเน้น 
กระบวนการคิด มีระดบัการส่งเสริมท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ควรน าผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการวางแผนการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวน การ
คิด ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 1.2 ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด พบวา่ จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน มี
ระดบัการส่งเสริมท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าผลการวิจยั
ไปใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 1.3 ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ จดักิจกรรมการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้
มามีส่วนร่วม มีระดบัการส่งเสริมท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควร
น าผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการวางแผนการพฒันาการส่งเสริม การจดักิจกรรมการสอนโดยใช ้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 1.4 ดา้นการจดัการกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง พบว่า จดักิจกรรม
ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดูงานนอกสถานท่ี มีระดบัการส่งเสริมท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นครูผูส้อน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการวางแผนการพฒันาการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดูงานนอกสถานท่ี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพสูง
ต่อไป 
 1.5 ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน พบว่า จดักิจกรรม
รักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และชุมชน มีระดบัการส่งเสริมท่ีต ่าท่ีสุด ดงันั้นครูผูส้อน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าผลการวจิยัไปใชป้ระกอบการวางแผนการพฒันาการส่งเสริมดา้น
จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน 
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  2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 2.1 ครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าผลการวิจยัท่ีพบว่ามีระดบั การ
ส่งเสริมท่ีระดบัมากท่ีสุด ไปพฒันาต่อยอด เพื่อพฒันาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเกิดความ
ย ัง่ยนื 
 2.2 ครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งควรน าผลการวิจยัท่ีพบว่ามีระดบัการ
ส่งเสริมท่ีระดบัมาก ไปพฒันา ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาให้การส่งเสริมให้เต็มศกัยภาพ เพื่อพฒันา
สู่ความเป็นมาตรฐานและย ัง่ยนืต่อไป   
 3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยในอนาคต 
 3.1 ควรศึกษาแนวทางการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด  
 3.2 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 3.3 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม 
 3.4 ควรศึกษาจดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดูงานนอกสถานท่ี 
 3.5 ควรศึกษาจดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และชุมชน 
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                                                                                                                 เลขท่ีแบบสอบถาม  
แบบสอบถาม 

เร่ือง  การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

ค าช้ีแจง 

  1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีท าข้ึนเพื่อการวจิยั โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาการส่งเสริม
จดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 32   
             2.   แบบสอบถามชุดน้ีมี  2 ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32  เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามี   5  ระดบั   
 3.  โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ้ทุกตอนตามความเป็นจริง  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่
ต่อการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  เพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะแปรผลการวจิยัในภาพรวม  ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลรายฉบบัเป็น
ความลบัและใชป้ระโยชน์เฉพาะการวจิยัเท่านั้นไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานแต่
ประการใด 
  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี
เป็นอยา่งดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   
                    นางพิมล  มีอ่อง 
                                         นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  
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        แบบสอบถาม 
เร่ือง  การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 

 
ตอนที ่ 1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) และตามความเป็นจริงของท่าน 
 
1.    สถานภาพของครูผู้สอน         1 (……) 

              เพศชาย 
               เพศหญิง   

2.    ประสบการณ์การท างาน        2 (……) 
        ต ่ากวา่   10  ปี          
       11 – 20  ปี 

        มากกวา่  20  ปี 
 

ตอนที ่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี   5  
ระดบั   
  5 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ มาก 
  3 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ นอ้ย 
  1 หมายถึง  มีระดบัการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ นอ้ยท่ีสุด 
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ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องขวามือ ท่ีตรงกบัระดบัการส่งเสริมจดัการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 
 

การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ 
ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม  
    1. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน           
    2. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการคิด            
   3. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน           
   4. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา           
   5. จดักิจกรรมในห้องเรียนและนอกหอ้งเรียนไดอ้ยา่ง 
       เหมาะสม 

          

2. ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด      
    1. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนสามารถคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ได ้           
   2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน           
   3. จดักิจกรรมการสอนเนน้กระบวนการกลุ่มเนน้ผูเ้รียนเป็น 
      ส าคญั 

          

   4. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จกัสืบคน้ความรู้ดว้ยตนเอง           
   5. จดักิจกรรมการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการแสวงหา 
       ความรู้ดว้ยวธีิต่างๆ อยา่งหลากหลาย 

          

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   1. จดักิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหาและ 
       ตดัสินใจ เองได ้

          

   2. จดักิจกรรมการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามี 
       ส่วนร่วม 

          

   3.  จดักิจกรรมท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการคิด 
       วเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

          

   4.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริง           
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การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ 
ระดับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

   5.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการบูรณาการเน้ือหาใน 
       กลุ่มสาระเดียวกนัและต่างกลุ่มสาระ 

          

4.   ด้านการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  
   1.  จดักิจกรรมชุมนุมใหผู้เ้รียนตามความสนใจ           
   2.  จดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ ดูงานนอกสถานท่ี           
   3.  จดักิจกรรมฝึกปฏิบติัจริงในหอ้งปฏิบติัการของโรงเรียน           
   4.  จดักิจกรรมท่ีน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั           
   5.  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดมี้การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต            
5.   ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และส่ือการเรียน 
      การสอน  

 

   1.  จดับรรยากาศในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน             
   2.  จดักิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนและชุมชน           
   3.  จดัท าส่ือการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียน มีส่วนร่วม           
   4.  จดัท าส่ือการเรียนการสอน ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน           
   5.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดภาวะ 
     โลกร้อนในโรงเรียน 

          

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

                   นางพิมล  มีอ่อง 
                                         นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                          มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน  
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. นายไพบูลย์  หว่างเค็ง 
        - วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(ก.ศม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกสวา่ง    

  - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
   

2.  นายศิริวฒัน์  มงคล 
  - วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(ก.ศม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเหล่าดอนเงิน    

  - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
  

3.  นายวรีะพนัธ์ พรมบุตร 
  - วฒิุการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(ก.ศม.) สาขาการวดัผลและประเมินผล 
     ทางการศึกษา 
  - ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองบวับาน    

  - ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี  เขต  1 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว089 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
  13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายไพบูลย ์ หวา่งเคง็ 

  ด้วย นางพิมล  มีอ่อง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205028 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมจดัการ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา     
เขต 32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
 



96 
 

 
 

ท่ี ศธ 6012(2)/ว089 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
  13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายศิริวฒัน์  มงคล 

  ด้วย นางพิมล  มีอ่อง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205028 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมจดัการ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา     
เขต 32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ี ศธ 6012(2)/ว089 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
  13 มีนาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร      นายวรีะพนัธ์ พรมบุตร 

  ด้วย นางพิมล  มีอ่อง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205028 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมจดัการ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา     
เขต 32” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั
ใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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                          ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ด้าน
ที/่
ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที ่

1 
คนที ่

2 
คนที ่

3 

ด้านที ่1 ด้านการจัดเนือ้หาสาระและกจิกรรม 

1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

5 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
2. ด้านการฝึกทกัษะกระบวนการคิด 

1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
4 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
3.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

3 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

4 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

5 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
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4.  ด้านการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     จากประสบการณ์จริง 

1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 0 1 0.67 สอดคลอ้ง 

3 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

5.  ด้านการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และ 
     ส่ือการเรียนการสอน 

1 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

2 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 

3 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 

4 1 1 1 1.00 สอดคลอ้ง 
5 1 1 0 0.67 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ี ศธ 6012(2)/151 

 

     มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั         
วทิยาเขตอีสาน 

   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 

 
 2 เมษายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 

 ดว้ย นางพิมล  มีอ่อง นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  
รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205028 ก าลังท าสารนิพนธ์เร่ือง “การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ของ
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32” โดยมี 
พระมหาสมยั ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จรูญ  บุญธรรม เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 
 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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Reliability 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

ดา้น1ขอ้1 4.50 .509 30 
ดา้น1ขอ้2 4.37 .490 30 
ดา้น1ขอ้3 4.57 .504 30 
ดา้น1ขอ้4 4.73 .450 30 
ดา้น1ขอ้5 4.60 .498 30 
ดา้น2ขอ้1 4.43 .568 30 
ดา้น2ขอ้2 4.33 .547 30 
ดา้น2ขอ้3 4.57 .504 30 
ดา้น2ขอ้4 4.73 .450 30 
ดา้น2ขอ้5 4.57 .504 30 
ดา้น3ขอ้1 4.50 .509 30 
ดา้น3ขอ้2 4.37 .490 30 
ดา้น3ขอ้3 4.53 .507 30 
ดา้น3ขอ้4 4.70 .466 30 
ดา้น3ขอ้5 4.60 .498 30 
ดา้น4ขอ้1 4.47 .571 30 
ดา้น4ขอ้2 4.40 .563 30 
ดา้น4ขอ้3 4.57 .504 30 
ดา้น4ขอ้4 4.53 .571 30 
ดา้น4ขอ้5 4.43 .568 30 
ดา้น5ขอ้1 4.57 .504 30 
ดา้น5ขอ้2 4.43 .504 30 
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ดา้น5ขอ้3 4.57 .504 30 
ดา้น5ขอ้4 4.63 .490 30 
ดา้น5ขอ้5 4.50 .509 30 

 
Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.528 4.333 4.733 .400 1.092 .012 25 
 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

113.20 70.303 8.385 25 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha Based 
on 

Standardized 
Items N of Items 

.945 25 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล  นางพิมล     มีอ่อง 
  
วนั เดือน ปี เกดิ  22  เมษายน   2501 
  
ภูมิล ำเนำ  55 หมู่  9  บา้นเจริญมาศ ต าบลล าปลายมาศ   อ าเภอล า

ปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 31130 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  55 หมู่  9 บา้นเจริญมาศ ต าบลล าปลายมาศ 

อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 31130 
 
วุฒิกำรศึกษำ  
 พ.ศ.  2523 

พ.ศ.  2527 
ปวส. วทิยาลยัอาชีวศึกษา วทิยาเขตพระนครใต ้
ค.บ.  วทิยาลยัครูบุรีรัมย ์

 
ประวตัิกำรท ำงำน  
 พ.ศ. 2524 ครู 2  โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม อ าเภอประโคนชยั            

จงัหวดับุรีรัมย ์
 

 พ.ศ. 2556  
 

ครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนธารทองพิทยาคม 
อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

สถำนทีท่ ำงำน 
  
 
ต ำแหน่ง  

 
 
 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ 31130  โทร.044-660-875 
 
ครู  วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
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