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: ปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพในการสอนกลุมสาระการงาน
พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีของอาจารยในโรงเรียนสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2550
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: อาจารยปริตต สายสี
: อาจารยวศินว ิโรตม เนติศกั ดิ์
: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
: 2550

บทคัดยอ
การวิจยั นี้มีจดุ ประสงคเพื่อตองการทราบปญหา และความตองการการพัฒนาศักยภาพใน
การสอนวิชากลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีของครู อาจารย ผูสอนในโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2550 กลุมตัวอยางจํานวน 364 คน สุมจาก
ประชากรที่เปนครู อาจารย ผูสอนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
สงถึงกลุมตัวอยางและสงกลับทางไปรษณีย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาครู อาจารย ผูสอนกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นทีก่ ารศึกษาภาคเหนือตอนบน มีปญ
 หาการสอนในระดับปานกลางทุกดาน คือ
ดาน การใชสื่อการเรียนการสอน (3.47) ความรูในเนือ้ หา (3.36) การใชเทคนิคและวิธีการสอน
(3.30) การเตรียมการสอน (3.27) และวิธีการวัดผลและประเมินผล (3.25) ตามลําดับ มีความตองการ
ที่จะไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนในระดับมากทุกดาน คือ การเขียนแผนการเรียนรู
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (4.10) การใชสื่อการเรียนการสอน (3.96) วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล (3.91) ความรูในเนื้อหา (3.82) การใชเทคนิคและวิธีการสอน (3.81) และการ
เตรียมการสอน (3.79) ตามลําดับ นอกจากนีย้ ังมีความตองการไดรบั การฝกอบรมเพิ่มเติมดานการ
วิจัยชัน้ เรียนและการใชงานคอมพิวเตอรในระดับมาก โดยมีรูปแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการสอนทีต่ องการ เกินรอยละ 80 คือ การจัดใหครูไปศึกษาดูงานและสังเกตการสอนในโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
รายงานการวิจัย เรื่อง ปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพในการสอนกลุมสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
ของอาจารยในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน 2550 โดย รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ และคณะ
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Abstract
The purpose of this research was to study the problems and needs of teaching potential development
on basic job for occupation base essential and technology subject of school’s teachers in upper northern
education area, 2007.
The samples were 364 teachers which stratified sampling from 4,096 schools of 9 provinces in upper
northern education area of Thailand on academic year 2007. Tool for collecting data was rating scale
questionnaires about the problems and needs of teaching potential development. 264 complete questionnaires
were analyzed by percentage, means and standard deviation.
The results of this research as follow :
The teaching problems found at middle level were : teaching media usage (3.47), teaching subject
knowledge (3.36), teaching technique and teaching method (3.30), teaching planning (3.27), and teaching
measurement and evaluation (3.25) respectively.
The needs of teaching potential development found at high level were : teaching document writing for
their academic position promotion. (4.10), teaching media usage (3.96), teaching measurement and evaluation
(3.91), teaching subject knowledge (3.82), teaching technique and teaching method (3.81), and teaching
planning (3.79) respectively.
The needs to enhance for teaching ability development were class-room researching and computer
usage. The activities the samples wanted at high level of more than 80% were : visiting and observing to good
practice school that successfully and efficiently in learning-teaching process and doing workshop for good
teaching practice.
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