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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในด้านเตรียมการสอน ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้าน
การวัดและประเมินผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนระยะยาว   
วางแผนการจัดกจิกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการเตรียมการวัดผลและประเมินผล
อย่างสม่ําเสมอ 2) ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน สามารถใช้น้ําเสียงที่ดังชัดเจน
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ประจํา รูจ้ักการชมเชยและสนับสนุนเสริมแรงในการเรียน หม่ันใช้คําพูดเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าท่ีเรียนอย่าง
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ABSTRACT 
The major aim of the research was to study teaching behaviors of the primary school teachers 
at Buddhism School in Thasa-ard Temple, Thasa-ard Sub-district, Seka District, Bueangkarn 
Province focusing on teaching preparation, learning activity management, learning motivation 
and reinforcement, teaching materials, and measurement and evaluation. This research 
qualitative method  Results of the research were as follows: 1) The findings showed that the 
overall teachers always prepared lesson plans and evaluation appropriately. 2) The learning 
activities were appropriate for the students. The teachers pronounced clearly and loudly. 
Additionally, they usually gave the students advice for learning activities including building 
awareness of learning activities. Lastly, the teachers and students concluded the learning 
activities at the end of the class.  3) The teachers always conducted various and funny 
activities for the students. The teachers usually reinforced the students by giving rewards or 
complimenting. Additionally, the teachers usually improved the awareness of learning 
activities and study skill development of the students. 4) The teachers understood and used 
the teaching material correctly and appropriately for all students. 5) The teachers always told 
the students before testing. The measurement and evaluation consisted of pre-test, on-going 
assessment and posttest. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทํา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรยีนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (Office of the Secretary General of the Council of Education, 
2008, pp.3-4) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้นิยามคุณภาพการศกึษาไว้ว่า“คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การบรรลุผลในการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทุกด้านให้แก่บุคคล” ดังนั้นการให้โอกาส
แก่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ถือว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในชาติ ให้สามารถดํารงอยู่ในสังคมได้ การทําให้สังคมเข้มแข็งและมีดุลยภาพนั้นต้องพัฒนาคน โดยพัฒนา
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การวัดและประเมินผล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนระยะยาว   
วางแผนการจัดกจิกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการเตรียมการวัดผลและประเมินผล
อย่างสม่ําเสมอ 2) ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน สามารถใช้น้ําเสียงที่ดังชัดเจน
ขณะที่สอน ให้คําแนะนํากับผู้เรียนในการทํากิจกรรม พร้อมอธิบายให้ผู้เรียนตระหนักถึงกิจกรรมที่ทํา ตลอดถึง
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนได้เป็นอย่างดี 3) ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานเป็น
ประจํา รูจ้ักการชมเชยและสนับสนุนเสริมแรงในการเรียน หม่ันใช้คําพูดเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าท่ีเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนหม่ันพัฒนาและฝึกฝนในการเรียน เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่อนทางทักษะ  
การเรียน 
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ABSTRACT 
The major aim of the research was to study teaching behaviors of the primary school teachers 
at Buddhism School in Thasa-ard Temple, Thasa-ard Sub-district, Seka District, Bueangkarn 
Province focusing on teaching preparation, learning activity management, learning motivation 
and reinforcement, teaching materials, and measurement and evaluation. This research 
qualitative method  Results of the research were as follows: 1) The findings showed that the 
overall teachers always prepared lesson plans and evaluation appropriately. 2) The learning 
activities were appropriate for the students. The teachers pronounced clearly and loudly. 
Additionally, they usually gave the students advice for learning activities including building 
awareness of learning activities. Lastly, the teachers and students concluded the learning 
activities at the end of the class.  3) The teachers always conducted various and funny 
activities for the students. The teachers usually reinforced the students by giving rewards or 
complimenting. Additionally, the teachers usually improved the awareness of learning 
activities and study skill development of the students. 4) The teachers understood and used 
the teaching material correctly and appropriately for all students. 5) The teachers always told 
the students before testing. The measurement and evaluation consisted of pre-test, on-going 
assessment and posttest. 
 

Keywords : Teaching Behaviors / School / Buddhism 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 24 ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทํา
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรยีนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (Office of the Secretary General of the Council of Education, 
2008, pp.3-4) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้นิยามคุณภาพการศกึษาไว้ว่า“คุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การบรรลุผลในการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทุกด้านให้แก่บุคคล” ดังน้ันการให้โอกาส
แก่เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง ถือว่าเป็นก้าวแรกของการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในชาติ ให้สามารถดํารงอยู่ในสังคมได้ การทําให้สังคมเข้มแข็งและมีดุลยภาพน้ันต้องพัฒนาคน โดยพัฒนา
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แบบองค์รวมท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การจัดการศึกษาต้องมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมดุลระหว่างความรู้กับคุณธรรม พัฒนาให้คนเป็นคนดี คนเก่งท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีการนําวิทยาการ
สมัยใหม่ท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมของชาติเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถมีชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบไทยและสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ (Office of the Secretary General of the Teachers Council, 2001, p.3) 
 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องต้ังวัตถุประสงค์การศึกษาว่าสิ่งท่ีต้องการสอน คืออะไรเรื่องราว
ท่ีจะกล่าวเป็นองค์ความรู้ (Knowledge/Cognitive Domain) หรือเป็นทักษะ (Skill/Psychomotor) หรือ
ทัศนคติ/เจตคติ (Attitude/Affective Domain) เพราะวัตถุประสงค์ ท่ีจะสอนมีความสําคัญอย่างย่ิง ในการ
กําหนดเลือกวิธีสอน หรือวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ ผู้เรียน หลังจากนั้นจึงทาการวัดและประเมินผลการ
สอนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ หรือไม่นั่นคือครูต้องวัดและประเมินผลทุกครั้งท่ีมีการสอน และจา
เป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจใน หลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Thongbu, S., et al, 2012, 
p.1) 
 พฤติกรรมการสอนเป็นการกระทําท่ีครูแสดงออกถึงความพยายามในการจัดประสบการณ์หรือ
สถานการณ์แวดล้อมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคจ์ะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสําคัญอย่างย่ิงท่ีเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติภารกิจทางด้านการเรียนการสอน
หรือสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการกระทํากิจกรรม
ร่วมกัน และภูมิหลังและประสบการณ์ของครูจะมีอิทธิพลต่อการทํางานซ่ึงจะมีผลต่อนักเรียนครูบางคนสามารถ
แสดงความกระตือรือร้นในการสอนแต่บางคนก็ไมส่นใจหรือเอาใจใส่ในงานสอนของตนนักซ่ึงย่อมมีผลต่อ
นักเรียนคุณลักษณะของครูท่ีดีจะต้องใช้อิทธิพลทางบวกในชั้นเรียนแก่นักเรียนได้เช่นให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง
กับนักเรียนมีมิตรภาพสนับสนุนให้กําลังใจมีทักษะการสื่อสารท่ีดีโดยเฉพาะเป็นผู้ฟังท่ีดมีีความเห็นอกเห็นใจมี
วินัยและควบคุมอารมณ์ได้เคารพในตัวนักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกแก่นักเรียนให้รางวัลเม่ือนักเรียน
แสดงพฤติกรรมทางบวกและมีความยุติธรรมครูควรจะแสดงความเป็นผู้นําท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีการจัดชั้น
เรียนท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมได้นอกจากน้ีการเรียนรู้ท่ีกระตือรือร้นจําเป็นต้องมีส่วนร่วมท่ี
กระตือรือร้นด้วยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการให้การสอนโดยตรง (direct instruction) 
มักจะให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้น้อยการสอนจะมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบระหว่าง
ความสัมพันธ์ของอํานาจหรือพลังระหว่างครูและนักเรียนและมีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมการจัดกลุ่มการ
เรียนไม่ว่าจะจัดตามเพศอายุภาษาความสามารถย่อมจะมีอิทธิพลกับการจัดกลุ่มของชั้นเรียนได้                
(Mac Aulay, D., 1990) 
 ประสิทธิภาพการสอนของครูเป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด การเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์แบบ ซ่ึงในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรวมท้ัง
พฤตกรรมที่ผู้สอนแสดงต่อผู้เรียน ในเรื่องการเรียนการสอนอันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีจะช่วยให้ตัดสินความมีประสิทธิภาพในการสอนคือ การตรวจสอบพฤติกรรมการ
สอนหรือการประเมินการสอนของครู ซ่ึงครูจะมีการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของตนเอง เพราะการปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนของตนเองอยู่เสมอ จะส่งผลไปยังเด็กผู้เรียน ทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
การที่ครูจะทําการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองได้นั้น ครูจําเป็นต้องสํารวจตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง
อยู่เสมอจะช่วยให้ครูได้เห็นภาพสะท้อนว่าตนเองเป็นเช่นไร ทําหน้าท่ีได้ครบถ้วนและเต็มความสามารถหรือไม่  

 
 

มีส่วนบกพร่องและสมควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนและการสอนของครูบรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ (Honorn, S, 2003) ครูยังจะต้องแตกฉานในทักษะและวิธีหาความรู้ใหม่ๆ อีกท้ังยังต้องเป็นนักจิตวิทยา
ชั้นดี เพ่ือให้ผลผลิตท่ีออกมาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ ท้ังทางด้านสติปัญญาและเป็นคนท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี โดย
พฤติกรรมการสอนของครู ควรครอบคลุมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในด้านของการนําเข้าสู่บทเรียนการใช้วิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การใช้สื่อการสอน และการวัดและ
ประเมินผล (Navalee, A, 1995) 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาดให้บริการทางการศึกษา ในรูปแบบการกุศลสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ ท้ังสิ้น และจากการสังเกตท่ีผ่านมาผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ให้โอกาสครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีต่อ
กระบวนการสอนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา จึงส่งผลให้มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทํา
ให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเท่าท่ีควร  
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญต่อประเทศชาติ จึงเป็นแรงจูงใจให้ทําวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการสอนของครู
ประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัด    
บึงกาฬ เพ่ือค้นหาพฤติกรรมการสอนของครูอันจะนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผลวิจัยนี้จะสามารถนําไปเป็นข้อมูลแก่คณะครูในโรงเรียนในการประเมินปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการเตรียมการสอน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน 
 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 5. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการวัดและประเมินผล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
สอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ  ดังนี ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Documentary Sources) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 2. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีการจัดเตรียมร่าง
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แบบองค์รวมท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การจัดการศึกษาต้องมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สมดุลระหว่างความรู้กับคุณธรรม พัฒนาให้คนเป็นคนดี คนเก่งท่ีมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีการนําวิทยาการ
สมัยใหม่ท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมของชาติเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถมีชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบไทยและสามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ (Office of the Secretary General of the Teachers Council, 2001, p.3) 
 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องต้ังวัตถุประสงค์การศึกษาว่าสิ่งท่ีต้องการสอน คืออะไรเรื่องราว
ท่ีจะกล่าวเป็นองค์ความรู้ (Knowledge/Cognitive Domain) หรือเป็นทักษะ (Skill/Psychomotor) หรือ
ทัศนคติ/เจตคติ (Attitude/Affective Domain) เพราะวัตถุประสงค์ ท่ีจะสอนมีความสําคัญอย่างย่ิง ในการ
กําหนดเลือกวิธีสอน หรือวิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ ผู้เรียน หลังจากนั้นจึงทาการวัดและประเมินผลการ
สอนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ หรือไม่นั่นคือครูต้องวัดและประเมินผลทุกครั้งท่ีมีการสอน และจา
เป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจใน หลักการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Thongbu, S., et al, 2012, 
p.1) 
 พฤติกรรมการสอนเป็นการกระทําท่ีครูแสดงออกถึงความพยายามในการจัดประสบการณ์หรือ
สถานการณ์แวดล้อมตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงคจ์ะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสําคัญอย่างย่ิงท่ีเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของครูผู้สอนในการปฏิบัติภารกิจทางด้านการเรียนการสอน
หรือสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในการกระทํากิจกรรม
ร่วมกัน และภูมิหลังและประสบการณ์ของครูจะมีอิทธิพลต่อการทํางานซ่ึงจะมีผลต่อนักเรียนครูบางคนสามารถ
แสดงความกระตือรือร้นในการสอนแต่บางคนก็ไมส่นใจหรือเอาใจใส่ในงานสอนของตนนักซ่ึงย่อมมีผลต่อ
นักเรียนคุณลักษณะของครูท่ีดีจะต้องใช้อิทธิพลทางบวกในชั้นเรียนแก่นักเรียนได้เช่นให้ความอบอุ่นเป็นกันเอง
กับนักเรียนมีมิตรภาพสนับสนุนให้กําลังใจมีทักษะการสื่อสารท่ีดีโดยเฉพาะเป็นผู้ฟังท่ีดมีีความเห็นอกเห็นใจมี
วินัยและควบคุมอารมณ์ได้เคารพในตัวนักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวกแก่นักเรียนให้รางวัลเม่ือนักเรียน
แสดงพฤติกรรมทางบวกและมีความยุติธรรมครูควรจะแสดงความเป็นผู้นําท่ีเป็นประชาธิปไตยและมีการจัดชั้น
เรียนท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมได้นอกจากน้ีการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นจําเป็นต้องมีส่วนร่วมท่ี
กระตือรือร้นด้วยโดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการให้การสอนโดยตรง (direct instruction) 
มักจะให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนได้น้อยการสอนจะมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบระหว่าง
ความสัมพันธ์ของอํานาจหรือพลังระหว่างครูและนักเรียนและมีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมการจัดกลุ่มการ
เรียนไม่ว่าจะจัดตามเพศอายุภาษาความสามารถย่อมจะมีอิทธิพลกับการจัดกลุ่มของชั้นเรียนได้                
(Mac Aulay, D., 1990) 
 ประสิทธิภาพการสอนของครูเป็นสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด การเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์แบบ ซ่ึงในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดรวมท้ัง
พฤตกรรมที่ผู้สอนแสดงต่อผู้เรียน ในเรื่องการเรียนการสอนอันเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพ กระบวนการท่ีจะช่วยให้ตัดสินความมีประสิทธิภาพในการสอนคือ การตรวจสอบพฤติกรรมการ
สอนหรือการประเมินการสอนของครู ซ่ึงครูจะมีการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของตนเอง เพราะการปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนของตนเองอยู่เสมอ จะส่งผลไปยังเด็กผู้เรียน ทําให้ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น 
การที่ครูจะทําการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองได้นั้น ครูจําเป็นต้องสํารวจตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง
อยู่เสมอจะช่วยให้ครูได้เห็นภาพสะท้อนว่าตนเองเป็นเช่นไร ทําหน้าท่ีได้ครบถ้วนและเต็มความสามารถหรือไม่  

 
 

มีส่วนบกพร่องและสมควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้การเรียนของผู้เรียนและการสอนของครูบรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ (Honorn, S, 2003) ครูยังจะต้องแตกฉานในทักษะและวิธีหาความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังต้องเป็นนักจิตวิทยา
ชั้นดี เพ่ือให้ผลผลิตท่ีออกมาเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ ท้ังทางด้านสติปัญญาและเป็นคนท่ีมีจิตสํานึกท่ีดี โดย
พฤติกรรมการสอนของครู ควรครอบคลุมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในด้านของการนําเข้าสู่บทเรียนการใช้วิธีการ
สอนและเทคนิคการสอนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การใช้สื่อการสอน และการวัดและ
ประเมินผล (Navalee, A, 1995) 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาดให้บริการทางการศึกษา ในรูปแบบการกุศลสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนใดๆ ท้ังสิ้น และจากการสังเกตท่ีผ่านมาผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ให้โอกาสครูผู้สอนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่ดีต่อ
กระบวนการสอนในห้องเรียนระดับประถมศึกษา จึงส่งผลให้มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทํา
ให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเท่าท่ีควร  
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษา ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสําคัญต่อประเทศชาติ จึงเป็นแรงจูงใจให้ทําวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการสอนของครู
ประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัด    
บึงกาฬ เพ่ือค้นหาพฤติกรรมการสอนของครูอันจะนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงผลวิจัยนี้จะสามารถนําไปเป็นข้อมูลแก่คณะครูในโรงเรียนในการประเมินปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการเตรียมการสอน 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน 
 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 5. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของครู ในด้านการวัดและประเมินผล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
สอนของครูประถมศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ  ดังนี ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร (Documentary Sources) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 2. กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีการจัดเตรียมร่าง
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โครงสร้างคาํสัมภาษณ์ และกําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย โดยการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
งานวิจัย หรือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ให้เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
 4. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมนอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ โดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงผู้สังเกตจะอยู่ภายนอกวงผู้ถูก
สังเกต และทําตนเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 5. รวบรวมข้อมูลท้ังหมด นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 6. ร่างรูปแบบงานวิจัยที่ค้นพบ 
 7. สรุปผลการวิจยั 
 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับบริบทท่ัวไปของพ้ืนท่ีการวิจัย ตลอดถึง
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. การตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย เพ่ือยืนยันความเที่ยงตรงและความจริงในการปฏิบัติ โดยพิจารณาท้ังบริบทและโดยรวมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และกรอบแนวคิด 
 3. การนําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ เป็นผู้ประเมินความ
สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ตามเนื้อหา โดยได้ปรับปรุงคําถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอต่างๆ จนมีความ
สมบรูณ์เหมาะสม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือขอความร่วมมือใน 
การเก็บข้อมูลทําหนังสือขออนุญาตถึงผู้อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 
ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 2. ผู้วิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปที่โรงเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้โรงเรียน
ทราบ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview: IDI) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็น
รายบุคล (Key Informants) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ข้อมูลท่ีได้นํามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แต่ละคนได้จัดทํา

 
 

แผนการสอนระยะยาว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการ
เตรียมการวัดผลและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน 
การเตรียมความรู้ พยายามใช้เวลาศึกษาวิเคราะห์และเลือกเนื้อหาท่ีสําคัญๆ ท่ีควรนําไปสอดแทรกในแผนการ
สอน การจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบ และมีการวัด
ประเมินผลหลังการสอน บันทึกเกี่ยวกับการเรียนการสอน และบันทึกเกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียนเป็น
ประจํา 
 2. พฤติกรรมการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาบทเรียนทุกคร้ังท่ีเข้าสอน จํานวน 10 คร้ัง เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน ในการนําเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอน
ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมของผู้นักเรียนและส่ือให้พร้อมท่ีจะสอน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนรู้วิธีสร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น การหาข้อมูล การวิเคราะห์และสรุป
ข้อความรู้และเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีฉลาด มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีแรงจูงใจ วิธีการสอนมีหลากหลายวิธี 
เช่น การเปรียบเทียบ เป็นข้ันท่ีผู้เรียนทําการสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบความคล้ายคลึง
กันขององค์ประกอบในตัวอย่าง แยกแยะข้อแตกต่าง  มองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดท่ีเหมือนกันต่างกัน 
 3. พฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน พบว่า ครูได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และสนุกสนานเป็นประจํา สังเกตจากผู้เรียนมีความสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อ ครูอาจจะต้ังคําถามเพ่ือท่ีจะกระตุ้น
ให้เกิดการคิด เม่ือผู้เรียนตอบถูกต้อง ควรกล่าวคาํชมเพ่ือเป็นการเสริมกําลังใจ หรืออาจจะแสดงออกผ่านทาง
กาย ด้วยสีหน้า ท่าทาง โดยการย้ิม พยักหน้า การสัมผัส หรือให้เพื่อนในชั้นเรียนปรบมือให้ เป็นต้น ซ่ึงครู
จะต้องพยายามจะจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสนุกสนาน ครูผู้สอนอาจจะให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เช่น การ
ให้ของขวัญ การให้ดาวนอกเหนือจากเสริมแรงด้วยส่ิงของแล้ว ครูผู้สอนอาจจะเสริมแรงทางกายและวาจาร่วม
ด้วยท้ังนี้ครูต้องชมเชยและสนับสนุนให้กําลังนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีขยันเรียน ครูได้พยายามเอาใจใส่ใน
การช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจาํสังเกตจากการแจกใบงานสอนเสริมแก่นักเรียนท่ีเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เป็นประจํา  
 4. พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูมอบคําสั่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกคร้ังท่ีทําการสอนสังเกตจากนักเรียนได้เตรียมมาวางไว้บนโต๊ะตนเอง
เสมอทุกคร้ัง ครูมีความสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการใช้สื่อการเรียนโดยมีผลจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและอ่านแล้วเข้าใจง่าย ครูใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมสังเกตจาก
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและสามารถตอบคาํถามครูได้ ครูได้นําเอาสื่อการเรียนการสอนมาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ครบตามจาํนวนเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังสังเกตจากแบบบันทึกการใช้งาน ครูได้ใช้สื่อ
การสอนเต็มประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ทดลองใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 5. พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ัง
ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนท่ีจะเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระทุกคร้ัง ครูมีการวัดผล
และประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ังให้
ผู้เรียนทราบล่วงหน้านั้นเป็นการแจ้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทราบการประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจาการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซับซ้อน และเป็นองค์รวมมากกว่า
งานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไป และครูได้ใช้แบบทดสอบหลากหลายท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
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โครงสร้างคาํสัมภาษณ์ และกําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย โดยการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา
งานวิจัย หรือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ หลังจากนั้นนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา
ให้เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
 4. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมนอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ โดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครู ซ่ึงผู้สังเกตจะอยู่ภายนอกวงผู้ถูก
สังเกต และทําตนเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 5. รวบรวมข้อมูลท้ังหมด นํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 6. ร่างรูปแบบงานวิจัยที่ค้นพบ 
 7. สรุปผลการวิจยั 
 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับบริบททั่วไปของพ้ืนท่ีการวิจัย ตลอดถึง
เอกสารทางวิชาการ ตํารา งานนิพนธ์ของนักปราชญ์สําคัญๆ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารรายงานต่างๆ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. การตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย เพ่ือยืนยันความเที่ยงตรงและความจริงในการปฏิบัติ โดยพิจารณาท้ังบริบทและโดยรวมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และกรอบแนวคิด 
 3. การนําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยตรวจสอบ เป็นผู้ประเมินความ
สอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ตามเน้ือหา โดยได้ปรับปรุงคําถามในแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอต่างๆ จนมีความ
สมบรูณ์เหมาะสม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือขอความร่วมมือใน 
การเก็บข้อมูลทําหนังสือขออนุญาตถึงผู้อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 
ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 2. ผู้วิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปที่โรงเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้โรงเรียน
ทราบ 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียน 
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview: IDI) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็น
รายบุคล (Key Informants) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ข้อมูลท่ีได้นํามา
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แต่ละคนได้จัดทํา

 
 

แผนการสอนระยะยาว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการ
เตรียมการวัดผลและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดเตรียมกระบวนการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน 
การเตรียมความรู้ พยายามใช้เวลาศึกษาวิเคราะห์และเลือกเนื้อหาท่ีสําคัญๆ ท่ีควรนําไปสอดแทรกในแผนการ
สอน การจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบ และมีการวัด
ประเมินผลหลังการสอน บันทึกเกี่ยวกับการเรียนการสอน และบันทึกเกี่ยวกับการขาดเรียนของนักเรียนเป็น
ประจํา 
 2. พฤติกรรมการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับ
เนื้อหาบทเรียนทุกคร้ังท่ีเข้าสอน จํานวน 10 ครั้ง เช่น การนําเข้าสู่บทเรียน ในการนําเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอน
ควรใช้วิธีจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมของผู้นักเรียนและส่ือให้พร้อมท่ีจะสอน โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนรู้วิธีสร้างความรู้ด้วยตนเอง เช่น การหาข้อมูล การวิเคราะห์และสรุป
ข้อความรู้และเหมาะสมกับผู้เรียนท่ีฉลาด มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีแรงจูงใจ วิธีการสอนมีหลากหลายวิธี 
เช่น การเปรียบเทียบ เป็นข้ันท่ีผู้เรียนทําการสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบความคล้ายคลึง
กันขององค์ประกอบในตัวอย่าง แยกแยะข้อแตกต่าง  มองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดท่ีเหมือนกันต่างกัน 
 3. พฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน พบว่า ครูได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และสนุกสนานเป็นประจํา สังเกตจากผู้เรียนมีความสนุกสนานไม่รู้สึกเบื่อ ครูอาจจะต้ังคําถามเพ่ือท่ีจะกระตุ้น
ให้เกิดการคิด เม่ือผู้เรียนตอบถูกต้อง ควรกล่าวคาํชมเพ่ือเป็นการเสริมกําลังใจ หรืออาจจะแสดงออกผ่านทาง
กาย ด้วยสีหน้า ท่าทาง โดยการย้ิม พยักหน้า การสัมผัส หรือให้เพื่อนในชั้นเรียนปรบมือให้ เป็นต้น ซ่ึงครู
จะต้องพยายามจะจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและสนุกสนาน ครูผู้สอนอาจจะให้รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เช่น การ
ให้ของขวัญ การให้ดาวนอกเหนือจากเสริมแรงด้วยสิ่งของแล้ว ครูผู้สอนอาจจะเสริมแรงทางกายและวาจาร่วม
ด้วยท้ังนี้ครูต้องชมเชยและสนับสนุนให้กําลังนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนท่ีขยันเรียน ครูได้พยายามเอาใจใส่ใน
การช่วยเหลือนักเรียนเป็นประจาํสังเกตจากการแจกใบงานสอนเสริมแก่นักเรียนท่ีเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เป็นประจํา  
 4. พฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูมอบคําสั่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกคร้ังท่ีทําการสอนสังเกตจากนักเรียนได้เตรียมมาวางไว้บนโต๊ะตนเอง
เสมอทุกคร้ัง ครูมีความสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการใช้สื่อการเรียนโดยมีผลจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและอ่านแล้วเข้าใจง่าย ครูใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมสังเกตจาก
ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและสามารถตอบคาํถามครูได้ ครูได้นําเอาสื่อการเรียนการสอนมาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ครบตามจาํนวนเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังสังเกตจากแบบบันทึกการใช้งาน ครูได้ใช้สื่อ
การสอนเต็มประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ทดลองใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 5. พฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ัง
ให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนท่ีจะเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระทุกคร้ัง ครูมีการวัดผล
และประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเรียนการสอน การบอกวิธีการวัดผลและประเมินผลแต่ละคร้ังให้
ผู้เรียนทราบล่วงหน้านั้นเป็นการแจ้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทราบการประเมินสภาพจริงเป็นการประเมินจาการ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ จะเป็นงานหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานท่ีมีสถานการณ์ซับซ้อน และเป็นองค์รวมมากกว่า
งานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนท่ัวไป และครูได้ใช้แบบทดสอบหลากหลายท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง
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เรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ครูได้นําแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 5 ข้อมาทดสอบความรู้เดิมก่อนจะเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน เป็นต้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนระยะ
ยาว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการเตรียมการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับ Jewhere, C. (2009, p.4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานราธิวาส เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
รายการ ยกเว้น ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการ
สอนไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการเตรียมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพราะว่า
ถึงแม้ผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกันจะแตกต่างทางด้านกลุ่มโรงเรยีนต่างศาสนาแต่ด้านพ้ืนฐานความเป็นไทย
ในระบบการศึกษาจึงทําให้ผลออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน สามารถใช้น้ําเสียงท่ีดังชัดเจนขณะที่สอน ให้คําแนะนาํกับผู้เรียนใน
การทํากิจกรรม พร้อมอธิบายให้ผู้เรียนตระหนักถึงกิจกรรมท่ีทํา ตลอดถึงครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ Saradit, M. (2014, p.20) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์
ตามแนวทาง การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัย
พบว่า 1) พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนคณิต ศาสตร์ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 4 ด้าน พบว่า ภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านมากไปน้อย ดังน้ี ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการเตรียมการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผล 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายและสนุกสนานเป็นประจาํ รู้จักการชมเชยและสนับสนุนเสริมแรงในการเรียน หม่ันใช้
คําพูดเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าท่ีเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนหมั่นพัฒนาและฝึกฝนในการเรียน 
เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่อนทางทักษะการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ Tookea, P. (2016, p.9) ศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีพฤติกรรมการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) พฤติกรรมการสอนของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
การสอนท่ีแตกต่างกัน และ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพศและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการสอน
ในด้านต่างๆ เพราะด้วยบริบทของโรงเรียนท่ีผู้วิจัยทําการศึกษาเป็นพ้ืนท่ีในเขตชนบทจึงทําให้แรงจูงใจ เช่น 
แรงจูงใจจากรุ่นพี่ท่ีเรียนจบแล้วมีหน้าท่ีการงานท่ีม่ันคง แต่โดยส่วนมากขาดทุนทรัพย์ในการเรียน สําเร็จ
การศึกษาภาคบงัคับก็ไปทํางาน จึงทําให้แรงจูงใจบางส่วนลดน้อยลง 
 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอนประกอบการใช้
สื่อการเรียนการสอนได้ครบตามจํานวนผู้เรียนในชั้นเรียนและสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์

 
 

กับนักเรียนมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ Renold, D. (1998, p.50) ได้ศึกษาองค์ประกอบสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในสหราชอาณาจกัร พบว่าครูควรใช้สื่อหลากหลาย ให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆสอนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ใช่สอนตามหนังสือ และโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้นครูหรือบุคลากรในโรงเรียนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนที่ท้าทาย
ความสามารถ มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการเรียน
เพ่ือการพัฒนาและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 5. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละคร้ังโดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน และได้มีการวัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ Kelton, AG. (2002, p.101) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการนิเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนกับบทบาทพฤติกรรมของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาไม่มีลักษณะของผู้ให้การนิเทศโดยตรง และมีข้อด้อยในเรื่องของพฤติกรรมการนิเทศไม่มีการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยว่ามีจุดด้อยอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะระบบการศึกษา
มีการรับเอานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงจาํเป็นต้องดําเนินการให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยลักษณะ
พ้ืนท่ีแตกต่างกัน เช่น พ้ืนท่ีการศึกษาในชนบทกับพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตเมือง จะมีความแตกต่างกันท่ีชัดเจน คือ
ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและสะดวก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนที่มีครูผู้สอนนักเรียน
ประถมศึกษา ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป               
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือจะได้ทราบพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่ดี                                  
               2. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบ พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน
อ่ืนๆด้วย  เพ่ือจะได้ทราบว่าพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด  อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬมคีุณภาพหรือไม่อย่างไร 
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เรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ครูได้นําแบบทดสอบก่อนเรียนจาํนวน 5 ข้อมาทดสอบความรู้เดิมก่อนจะเข้าสู่
เนื้อหาในบทเรียน เป็นต้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการสอน พบว่า ครูผู้สอนจัดทําแผนการสอนระยะ
ยาว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เตรียมสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีการเตรียมการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับ Jewhere, C. (2009, p.4) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานราธิวาส เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
รายการ ยกเว้น ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการ
สอนไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการเตรียมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เพราะว่า
ถึงแม้ผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกันจะแตกต่างทางด้านกลุ่มโรงเรยีนต่างศาสนาแต่ด้านพ้ืนฐานความเป็นไทย
ในระบบการศึกษาจึงทําให้ผลออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมได้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน สามารถใช้น้ําเสียงท่ีดังชัดเจนขณะที่สอน ให้คําแนะนาํกับผู้เรียนใน
การทํากิจกรรม พร้อมอธิบายให้ผู้เรียนตระหนักถึงกิจกรรมท่ีทํา ตลอดถึงครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน
ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ Saradit, M. (2014, p.20) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์
ตามแนวทาง การปฏิรูปการเรียนรู้ของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผลการวิจัย
พบว่า 1) พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนคณิต ศาสตร์ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 4 ด้าน พบว่า ภาพรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยพฤติกรรมด้านมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการเตรียมการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและการประเมินผล 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการจูงใจและเสริมแรงทางการเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายและสนุกสนานเป็นประจาํ รู้จักการชมเชยและสนับสนุนเสริมแรงในการเรียน หม่ันใช้
คําพูดเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าท่ีเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนหมั่นพัฒนาและฝึกฝนในการเรียน 
เอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่อนทางทักษะการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ Tookea, P. (2016, p.9) ศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีพฤติกรรมการสอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) พฤติกรรมการสอนของครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
การสอนท่ีแตกต่างกัน และ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพศและสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการสอน
ในด้านต่างๆ เพราะด้วยบริบทของโรงเรียนท่ีผู้วิจัยทําการศึกษาเป็นพ้ืนท่ีในเขตชนบทจึงทําให้แรงจูงใจ เช่น 
แรงจูงใจจากรุ่นพี่ท่ีเรียนจบแล้วมีหน้าท่ีการงานท่ีม่ันคง แต่โดยส่วนมากขาดทุนทรัพย์ในการเรียน สําเร็จ
การศึกษาภาคบงัคับก็ไปทํางาน จึงทําให้แรงจูงใจบางส่วนลดน้อยลง 
 4. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนให้นักเรียนเข้าใจ
ถึงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง ใช้สื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอนประกอบการใช้
สื่อการเรียนการสอนได้ครบตามจํานวนผู้เรียนในชั้นเรียนและสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์

 
 

กับนักเรียนมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ Renold, D. (1998, p.50) ได้ศึกษาองค์ประกอบสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในสหราชอาณาจกัร พบว่าครูควรใช้สื่อหลากหลาย ให้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆสอนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ใช่สอนตามหนังสือ และโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้นครูหรือบุคลากรในโรงเรียนควรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนที่ท้าทาย
ความสามารถ มีการจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน มีการบันทึกผลการเรียน
เพ่ือการพัฒนาและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 5. ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลแต่ละคร้ังโดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอน และได้มีการวัดผลและประเมินผลโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ Kelton, AG. (2002, p.101) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการนิเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนกับบทบาทพฤติกรรมของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาไม่มีลักษณะของผู้ให้การนิเทศโดยตรง และมีข้อด้อยในเรื่องของพฤติกรรมการนิเทศไม่มีการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยว่ามีจุดด้อยอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เพราะระบบการศึกษา
มีการรับเอานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการจึงจาํเป็นต้องดําเนินการให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยลักษณะ
พ้ืนท่ีแตกต่างกัน เช่น พ้ืนท่ีการศึกษาในชนบทกับพ้ืนท่ีการศึกษาในเขตเมือง จะมีความแตกต่างกันท่ีชัดเจน คือ
ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและสะดวก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
     1. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนที่มีครูผู้สอนนักเรียน
ประถมศึกษา ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรม
การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพต่อไป               
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือจะได้ทราบพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่ดี                                  
               2. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบ พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียน
อ่ืนๆด้วย  เพ่ือจะได้ทราบว่าพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด ตําบลท่าสะอาด  อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬมีคุณภาพหรือไม่อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของทีมในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 2. เพ่ือศึกษาปัจจัย (ภาวะผู้นําและความเหนียวแน่นของสโมสรนิสิต) ท่ีมีอิทธิพล
ประสิทธิผลของทีมในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ นิสิตท่ีเป็นสมาชิกในสโมสรนิสิต จํานวน 234 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะ
ผู้นําของนายกสโมสรนิสิตหรือรองนายกสโมสรนิสิต ระดับความเหนียวแน่นของสโมสรนิสิต และระดับ
ประสิทธิผลของทีม อยู่ในระดับสูง โดยภาวะผู้นําและความเหนียวแน่นของสโมสรนิสิตสามารถร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลของทีมในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยรวมได้ร้อยละ 71 อย่าง
มีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ 0.05 สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของทีมในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านความสําเร็จของงานได้ร้อยละ 54.7 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของทีมในสโมสรนิสิต 15 คณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บางเขน ด้านการคงอยู่ของทีมได้ร้อยละ 69.4 อย่างมีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ 0.05 
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