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การจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  

          พุทธาพร เหลืองสด* 

 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน

สังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 จ าแนก
ตามเพศ  และประสบการณ์การสอน 
 ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูในสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 ปีการศึกษา  2559 จ  านวน 150 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน   
108   คน ส่วนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามเพศ
ของครู เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ของลิเคิร์ท(Likert) 

ผลการศึกษาการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดั
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต่อการจดัการเรียนรู้ 
พบวา่ครูมีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีการ
จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ดา้นการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน  และในระดบัมาก คือ ดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง และดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด  และผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้
ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน พบวา่ ครูเพศชายและเพศหญิงในโรงเรียนสังกดัอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนในดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 และมีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมและรายดา้น คือ ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ดา้น
การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง และดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
ส่ือการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
ค าส าคัญ 
 การจดัการเรียนรู้  ครู  สังกดัอ าเภอเมือง  กาญจนบุรี   
-------------------------------------------- 
*  นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวติและด ารงชีพใหอ้ยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งสันติสุข   และสามารถเก้ือหนุนพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงในทุก ๆ 
ดา้นของประเทศ   (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535, หนา้ 4) 
 การพฒันาศกัยภาพของมนุษยส์ามารถท่ีจะกระท าดว้ยการศึกษาซ่ึงจะตอ้งมีความต่อเน่ืองและ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งการศึกษาในทุกระดบัชั้นเรียน   ดงักล่าวไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2542    โดยเร่ิมตั้งแต่เด็กไปจนถึงผูใ้หญ่ใหมี้การศึกษาท่ีดีและ
ถูกตอ้ง    จะท าใหเ้กิดการพฒันาการในดา้นต่าง ๆ      อนัไดแ้ก่  ดา้นร่างกาย   อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสติปัญญา   ตามท่ีนกัจิตวทิยาหลายท่านไดย้อมรับกนัวา่กระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดของการศึกษา   
คือ   กระบวนการเรียนรู้  แก่นแทข้องการเรียนการสอน   คือ   การเรียนรู้ของผูเ้รียน   ความส าเร็จของ
การจดัการศึกษา  จึงข้ึนอยูก่บัผลการเรียนของผูเ้รียน   การปูพื้นฐานดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บั
เด็กเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาเด็กจะเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด   จากการจดัสภาพต่าง ๆ    รอบ ๆ  
ตวัใหมี้ความสอดคลอ้ง  สัมพนัธ์  และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์  และผลของการเรียนรู้จากส่ิงต่าง ๆ  
เหล่าน้ี  จะมีอิทธิพลต่อชีวติในภายหลงัของเด็กเป็นอยา่งยิง่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
 จากสภาพปัญหาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่   การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นส่ิงส าคญั   ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษา  สภาพการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทาง
ก่อใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษา  ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 จ าแนกตามเพศ  และประสบการณ์การ
สอน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบดว้ย ตวัแปรอิสระ คือ ขอ้มูลส่วนบุคคลของครูในโรงเรียน 

สังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 จ าแนกตาม
เพศและประสบการณ์การสอน  และตวัแปรตามคือ การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอ
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ครูในสังกดัอ าเภออ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 ปีการศึกษา  2559  จ  านวน   
150  คน และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ครูในสังกดัอ าเภออ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 ปีการศึกษา  2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-610) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน   
108   คน ส่วนการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามเพศ
ของครู 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 

ครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ท่ีมีเพศและประสบการณ์การสอนต่างกนั  มีการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนแตกต่างกนั 
  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าใหท้ราบการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลของการวจิยัจะเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในสถานศึกษา

และเป็นแนวทางส าหรับศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน คือตอน
ท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัสถานภาพ ของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) โดยมีขอ้ค าถามเก่ียวกบั เพศและประสบการณ์การสอน
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นการจดั
เน้ือหาสาระและกิจกรรม  ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ 
จากประสบการณ์จริง ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน และตอนท่ี 3 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

ในการสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ของครู และร่างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาดา้นต่าง ๆ ตามกรอบ ท่ีก าหนดไวแ้ลว้เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งครอบคลุมเน้ือหาสาระความถูกตอ้งเหมาะสมของเน้ือหา จากนั้นน า
แบบสอบถามไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน ามาค านวณ
ค่า IOC (index of item objective congruence) และปรับปรุงเน้ือหาใหไ้ดคุ้ณภาพเม่ือไดแ้บบสอบถามท่ี
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ไดคุ้ณภาพแลว้ น าไปทดลองใชก้บัครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี     ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดย
ใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 
116-119) ไดค้่าความเช่ือมัน่โดยรวม 0.89 และน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ มาจดัพิมพ์
เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล เร่ิมจากการขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหงถึงครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองแลว้น าแบบสอบถามกลบัคืน
มาตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้น ามาค านวณหาค่าทางสถิติ ผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาจดัระเบียบขอ้มูล 
ลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใชว้ธีิสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 116-119) 

2. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่ออธิบายขอ้มูลทัว่ไป โดยหาร้อยละ(percentage) 
หาค่าเฉล่ีย (mean--X ) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
      3.1 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดั

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกนัใช้
สถิติ t-test (independent sampling) 

      3.2 การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างเก่ียวกบัครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1ท่ีมีประสบการณ์การสอน
ต่างกนั โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 

      3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในกรณีท่ีผลการทดสอบความแปรปรวน มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยใชว้ธีิของ Scheffe 
 
ผลการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 สรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 108 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีประสบการณ์การสอน 11-20 ปี มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีประสบการณ์การสอน
ไม่เกิน 10 ปี 
 2. ผลการศึกษาการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
สังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ต่อการจดัการ
เรียนรู้ พบวา่ครูมีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มี
การจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ดา้นการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอน  และในระดบัมาก คือ ดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง และดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด เม่ือพิจารณารายขอ้ของแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
       2.1 ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ครูมีการจดัการเรียนรู้  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเตรียมการสอนล่วงหนา้ รองลงมา คือ จดักิจกรรมนอกหอ้งเรียนได้
อยา่งเหมาะสม ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ เน้ือหาท่ีสอนสอดคลอ้งกบัชีวติและทนัสมยั  
       2.2 ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูใน
โรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการ
จดัการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ จดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ได ้รองลงมา คือ จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนรู้จกัล าดบั
ขั้นตอนการท างาน และจดักิจกรรมส่งเสริมการคิดและการตดัสินใจ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ไดแ้ก่ จดักิจกรรมกระบวนการแกปั้ญหาและฝึกประสบการณ์จริง  
       2.3 ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูใน
โรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการ
จดัการเรียนรู้  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ครูมีการจดัการเรียนรู้  ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาความรู้
จากหอ้งสมุด/แหล่งอ่ืนๆ รองลงมา คือ จดักิจกรรมท่ีน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นชีวติประจ าวนั และจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะในการด ารงชีวติ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ จดักิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ  
 2.4 ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นครูใน
โรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการ
จดัการเรียนรู้  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ครูมีการจดัการเรียนรู้ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ จดับรรยากาศในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียน
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การสอน รองลงมา คือ จดัตั้งกรรมการดูแลรับผิดชอบหอ้งเรียนประจ าวนั และจดัท าส่ือการเรียนการ
สอนร่วมกบัผูเ้รียน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพียงพอในการท า
กิจกรรม  
 3. ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การสอน 
สรุปผลไดด้งัน้ี 
      3.1 ครูเพศชายและเพศหญิงในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนในดา้นการ
จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
       3.2 ครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมและรายดา้น คือ ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด ดา้น
การจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง และดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
ส่ือการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  3.2.1 ในภาพรวมพบวา่ ครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ตามประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป มีการ
จดัการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัประสบการณ์การสอนไม่
เกิน 10 ปี และประสบการณ์การสอน 11-20 ปี  
  3.2.2 ดา้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด พบวา่ ครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป มีการจดัการเรียนรู้ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 กบัประสบการณ์การสอนไม่เกิน 10 ปี และประสบการณ์การสอน 11-20 ปี  
  3.2.3 ดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง พบวา่ ครูใน
โรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการ
จดัการเรียนรู้ตามประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป ดา้นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัผูท่ี้มีประสบการณ์การสอนไม่
เกิน10 ปี และ 11-20 ปี  
  3.2.4 ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนพบวา่ ครูใน
โรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการ
จดัการเรียนรู้ตามประสบการณ์การสอน 21 ปีข้ึนไป ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการ
เรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กบัผูท่ี้มีประสบการณ์การสอน11-20 ปี  
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อภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 มีประเด็นส าคญัท่ีผูว้จิยัสามารถน ามาอภิปรายผล
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 พบวา่ ครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

ไดแ้ก่ ดา้นการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรม ดา้นการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและส่ือการเรียนการ

สอน  และในระดบัมาก คือ ดา้นการจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง และดา้นการฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด เน่ืองจากครูมีการจดัการเรียนรู้เป็นไปตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2544 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน สร้าง

บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม และส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการจดัการ

เรียนรู้ และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธสักราช 2542 ในเร่ืองของกระบวนการจดัการเรียนรู้

ท าใหก้ารจดัการศึกษาของโรงเรียนบรรลุผล  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้ของครูจึงน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ประสิธิภาพ   

ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ส าอาง ใจการณ์ (2544) ท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานประถมศึกษาอ าเภอปัว  จงัหวดัน่าน  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ  ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  ภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัท

วนั  ยอดคีรี (2549) ไดศึ้กษาสภาพการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอโนนสัง  ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู  เขต  1 พบวา่  ครูผูส้อนในกลุ่มเครือข่าย ฯ โนนสัง  สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู  เขต 1  มีความพึงพอใจ  โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก   

 

 2. ผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 พบวา่ 

     2.1 ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ นนัทวนั  ยอดคีรี (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง สภาพการจดัการเรียนรู้ ของครูในสังกดัอ าเภอ
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โนนสัง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู  เขต  1 พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีสภาพการจดัการ

เรียนรู้แตกต่างกนั 

    2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนัมีการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมแตกต่างกนั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัทวนั  ยอดคีรี (2549) ท่ีไดว้จิยั สภาพการจดัการเรียนรู้ ของครูในสังกดั

อ าเภอโนนสัง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู  เขต  1 พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การสอน

ต่างกนั มีสภาพการจดัการเรียนรู้แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกดัอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  1 ดงัต่อไปน้ี 
  1. ครูควรพฒันากระบวนการเรียนรู้  เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงโดยพฒันาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา   
  2.  ครูตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกศิษย ์  เขา้ใจ ใหค้  าแนะน า  ร่วมกนัในการ
ปฏิบติักิจกรรมอยา่งมีระบบ  มีขั้นตอน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการวจิยัแนวเดิมแต่เปล่ียนรูปแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
จากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณ์   หรือแบบสังเกต  หรือใชห้ลายรูปแบบร่วมกนั 
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