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บทคัดยอ 
  
 การวิจยันี้มีจดุประสงคเพื่อตองการทราบปญหา และความตองการการพัฒนาศักยภาพใน
การสอนวิชากลุมสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยีของครู อาจารย ผูสอนในโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือตอนบน ปการศึกษา 2550 กลุมตัวอยางจํานวน 364 คน สุมจาก
ประชากรที่เปนครู อาจารย ผูสอนในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือตอนบน 9 จังหวดั 
เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สงถึงกลุมตัวอยางและสงกลับทางไปรษณีย 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวาครู อาจารย ผูสอนกลุมสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
โรงเรียนสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนอืตอนบน มีปญหาการสอนในระดับปานกลางทุกดาน คือ 
ดาน การใชส่ือการเรียนการสอน (3.47) ความรูในเนือ้หา (3.36) การใชเทคนิคและวิธีการสอน 
(3.30) การเตรียมการสอน (3.27) และวิธีการวัดผลและประเมินผล (3.25) ตามลําดับ  มีความตองการ
ท่ีจะไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนในระดับมากทุกดาน คือ  การเขียนแผนการเรียนรู
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (4.10) การใชส่ือการเรียนการสอน (3.96)  วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล (3.91)   ความรูในเนื้อหา (3.82) การใชเทคนิคและวิธีการสอน (3.81)  และการ
เตรียมการสอน (3.79) ตามลําดับ นอกจากนีย้ังมีความตองการไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมดานการ
วิจัยช้ันเรียนและการใชงานคอมพิวเตอรในระดับมาก โดยมีรูปแบบกจิกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ในการสอนท่ีตองการ เกินรอยละ 80 คือ การจัดใหครูไปศึกษาดูงานและสังเกตการสอนในโรงเรียน
ท่ีจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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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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