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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ในพ้ืนที่ ผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ ครูมีภาระงานสอนหลายช่วงชั้นท าให้ต้องเตรียมการ
สอนหลายระดับ นอกจากภาระงานสอนประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีภาระงานด้านอ่ืนอีก ครูเรียนรู้การจัดท า
แผนการสอนโดยการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะจัดการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น การจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ต้องอาศัยผู้สอนเป็นก าลังส าคัญ ผู้สอนต้อง
เปลี่ยนการสอนจากวิธีบรรยายมาเป็นการสอนวิธีต่างๆ ด้วยเหตุและผล มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ งมีความยืดหยุ่นสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่
ครูมีเวลาเตรียมการสอนน้อยเพราะสอนหลายระดับ ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่จะใช้
วิธีสอนแบบบรรยายอย่างเดียว ไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ และผู้เรียนเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้อง
ท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ไม่สนใจเรียน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์น้อย ไม่สามารถล าดับเหตุการณ์และเชื่อมโยงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่อนข้างต่ า เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง และการใช้ข้อสอบชนิด
ปรนัยของครูไม่สามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้ 
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ค าส าคัญ: สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the conditions and identify issues in 
providing history courses for grade 4 students in private schools under the Office of 
Education of Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province. The data is collected via in 
depth interviews of the school directors, teachers and students in the area.  

The results show that teachers are handling multiple classes for students in 
different grades. In addition to the workload of providing history classes, they need to 
work for other types of tasks as well.  

Seminars provided by the relevant authorities give them opportunities to learn 
how to plan their lessons, which later they can apply to the history classes. Also, they 
learn how to do so by discussing with their colleagues. Whether or not the course 
management can achieve the planned objectives, teachers are considered an important 
force. Giving lectures should be replaced by other teaching methods with the support of 
demonstrating reasons and logic. Teachers should focus on encouraging students to be 
able to learn by themselves whenever they encounter a problem at any time in their life 
and spend time creatively. Flexibility and ability to respond to the students’ needs, 
including those of the community, society and the nation, are also crucial.  

Most of the teachers have a limited time to prepare for teaching due to the fact 
that they need to cope with multiple classes for students from different grades. When 
teaching in classes, they tend to rely on lecturing alone, not capitalizing from any 
teaching media which results in boredom among students. We have found that the 
students see no importance in learning history and see this course merely a text 
memorizing type of class. Therefore, they are not motivated and interested in learning 
this specific class, which causes a lack of knowledge and understanding in history, not be 
unable to sequence and connect each historical event, and having low academic 
performance, respectively. In addition, the use of multiple-choice tests from teachers 
cannot help encourage students to think critically. 
Keywords: Situations and problems in learning, Learning history subject 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมี
คุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะ
ธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทุกวัย ทั้งนี้
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การศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
 สภาพปัจจุบันพบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น ครูส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอน
แบบบรรยายอย่างเดียว ไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ และผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจ า 
ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ไม่สนใจเรียน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
น้อย ไม่สามารถล าดับเหตุการณ์และเชื่อมโยงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่อนข้างต่ า ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
เพราะวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญต่อการสร้างคนให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสมาชิกในสังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถรักษาอารย
ธรรมชาติให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไป 
 จากความส าคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ มีคุณค่าที่ดี มีหลักธรรม 
คุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ดังนั้นเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ต้องอาศัยผู้สอน
เป็นก าลังส าคัญ ผู้สอนต้องเปลี่ยนการสอนจากวิธีบรรยายมาเป็นการสอนวิธีต่างๆ ด้วยเหตุและผล มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่และเรียนรู้ได้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนและแหล่งอ่ืนๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง หรือเป็นสื่อผู้เรียนผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง น าสื่อต่างๆที่มี อยู่รอบตัวและในระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้โดยใช้วิจารณญาณ ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ 
ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ของ ชุติมา ศิริวงศ์ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะยึดรูปแบบเดิมๆย่อย
ยากที่จะท าให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ได้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนด้วยวิธีการประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางแก่
ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ได้ประสบกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระนี้หลายด้าน.คือ 1) ปัญหาด้านครู ซึ่งขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอน
ไม่ตรงวิชาเอก.และครูขาดสื่อท่ีทันสมัยและน่าสนใจในการประกอบการจัดการเรียนรู้.2).นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในเนื้อหาคือ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องในอดีตไม่ทันสมัยนักเรียนจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ 3) นักเรียน 
ขาดความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น.จากปัญหาทั้ง.3.ด้าน.จึงพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป.วิชาประวัติศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ .4.เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการท าให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิดและสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น .ท าให้ผู้เรียน.เรียนอย่างมีความสุข.ไม่น่าเบื่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลความส าเร็จตามที่ก าหนดมาตรฐานผลส าเร็จทางการเรียนจาก.ป.พ..5 
เกิดความมั่นใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียน 
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 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเกิดค าถามว่าสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร เพ่ือให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของนักเรียน เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในเรื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
การทบทวนวรรณกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 การสอนวิชาประวัติศาสตร์ เป็นการสอนที่เน้นความส าคัญของพัฒนาการของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง .ๆ ตลอดจนช่วยให้เข้าใจความ
เป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพราะมีความเชื่อว่ า ถ้า
ผู้เรียนมีความรู้เรื่องดังกล่าวแล้ว จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่ปรากฏว่า ผู้เรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (จุฑาภรณ์ 
หวังกุหล า,2557) ซึ่งณฐกรณ์ ด าชะอม (2553) ได้เสนอปัญหาต่าง.ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 1..ปัญหาเกี่ยวกับตัวครู ส่วนใหญ่เป็นประเด็นของการที่ความรู้ของครูยังไม่ได้มาตรฐานการ
เตรียมการสอนของครูยังไม่สม่ าเสมอ.ครูไม่เข้าใจโครงสร้างของหนังสือแบบเรียน.ครูไม่มีเวลาแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม ครูแปลประโยคให้นักเรียนเป็นภาษาไทย ครูมีความเข้าใจนักเรียนในชั้นของตนน้อยเกินไป  
 2..ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษน้อยมาก นักเรียนมีพ้ืนความรู้อ่อนเกินไป นักเรียนไม่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3..ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
ที่ผ่านมายังเป็นการสอนแบบปกติ คือครูผู้สอนเป็นผู้น าเสนอ แต่เพียงผู้เดียวเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการพูด เล่า อธิบายสิ่งที่ต้องการสอนให้แก่นักเรียน 
 ชุติมา ศิริวงศ์ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนจะยึดรูปแบบเดิมๆย่อยยากที่จะท าให้ 
ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ได้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนด้วยวิธีการประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 ณฐกรณ์ ค าชะอม (2553) ได้ศึกษาปัญหาการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมายังเป็นการสอนแบบปกติ คือครูผู้สอนเป็นผู้น าเสนอ 
แต่เพียงผู้เดียวเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการพูด เล่า อธิบาย
สิ่งที่ต้องการสอนให้แก่นักเรียน โดยที่นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยเพียงแต่ฟัง
จดบันทึกหรือซักถามบางครั้ง แล้วประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
 เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, วันทนา ไกรฤกษ์, และเก็ตถวา บุญปราการ (2559, น. 126-130) ได้ศึกษา 
เรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
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สังกัดเทศบาลในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน ผลการวิจัย พบว่า หลักสูตรถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถของครูทุกคน มาตรฐานการเรียนรู้มีมากและยากในบางข้อไม่เหมาะสมกับเด็กชนบท ครู
สอนภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ ในโรงเรียนขนาดเล็กครูยังขาดเทคนิคการสอน ไม่มีงบประมาณในการซื้อ
สื่อหรืองบประมาณไม่เพียงพอจนครูต้องออกเงินส่วนตัว ไม่มีห้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หนังสืออ่านนอก
เวลามีน้อย ครูสร้างเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายไม่เป็น ครูขาดความรู้ในการออกแบบเครื่องมือให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ไม่มีการหาอ านาจจ าแนกของแบบวัดผลชนิดปรนัย นักเรียนไม่มีความกล้า
แสดงออกในการเรียนภาษาอังกฤษ มีการปิดโรงเรียนบ่อยเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่ และเมื่อปิด
เรียนไม่มีการให้บทเรียนเพื่อให้นักเรียนน าไปเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 สุธิศา ส่งศรี (2560, น. 14-21) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร MEP 1) ด้านหลักสูตร พบว่า ไม่มีการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียนก่อนการเปิดหลักสูตร เปิดสอนตามนโยบายของรัฐบาลเท่านั้น 2) ด้านบทเรียน 
เนื้อหา ต ารา พบว่า ขาดแคลนบทเรียนที่เป็นบทสนทนาจากเจ้าของภาษา เนื้อหายากเกินความสามารถ
ของผู้เรียน ความน่าสนใจของบทเรียนน้อย ครูผู้สอนไม่ใช้สื่อในการสอน ต าราเรียนไม่ครบทุกวิชา เนื้อหา
บางเรื่องยากส าหรับครูผู้สอนจึงต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน 3) ด้านสื่อและโสตทัศนูปกรณ์ 
พบว่า โสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ หรือห้องปฏิบัติการทางภาษามีไม่เพียงพอและขาด
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันครูผู้สอนส่วนหนึ่งร้อยละ40 ไม่เคยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรเจคเตอร์ใน
การสอน 4) ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนขาดความตั้งใจเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีปัญหา
ด้านการพูดและด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 5) ด้านความรู้ เทคนิคการสอนและการประเมินผลผู้เรียนของ
ครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนไม่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจหรือใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 6) ด้านการบริหาร 
จัดการ พบว่า ปัญหาหลักของการบริหารจัดการคือข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งการย้าย
บุคลากรบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการสอน 
 นอกจากนี้ธ ารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวไว้ว่าอุปกรณ์การสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สื่อการสอนนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วยในการน าเข้าสู่
บทเรียน ใช้ดึงดูดความสนใจ ใช้ช่วยสรุปบทเรียน ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ช่วยท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน
ได้ดีขึ้น ส่วนการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นอีกกระบวนการหนึ่งเพ่ือช่วยให้ครูติดตามและตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียนหลังการเรียนการสอน (กาญจนา จันทะดวง, 2542; สุมาลี จันทร์ชะลอ, 2542)  
 นอกจากนั้นในงานศึกษาของจุฑาภรณ์ หวังกุหล า (2557) ยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน คือ 
ลักษณะของห้องเรียนในบางโรงเรียนไม่เหมาะกับการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในการใช้สื่อในการ 
เพราะไม่มีห้องในการใช้สื่อเลย ต้องใช้ห้องเรียนปกติในการสอน เสียงไปรบกวนห้องใกล้เคียง และขณะ  
เดียวกันในขณะที่นักเรียนต้องการสมาธิในการเรียนประวัติศาสตร์ ก็จะมีเสียงจากห้องอ่ืนรบกวนเช่นกัน 
ท าให้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควร โรงเรียนขาดห้องสมุด และหนังสือประกอบอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ
วิชาประวัติศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยนักเรียนในการเรียนประวัติศาสตร์ได้อย่างมาก และยังขาดอุปกรณ์การสอนอ่ืนที่
จะทดแทนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เทป แผ่นเสียง เป็นต้น ท าให้นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โรงเรียนขาดครูเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรงวิชาเอก และครูขาดสื่อที่ทันสมัย
และนา่สนใจในการประกอบการจัดการเรียนรู้ เพราะงบประมาณ และเวลาในการจัดท าซึ่งมีน้อย ผู้บริหาร
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ในบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ดี มุ่งจะให้ครูสอนเพ่ือให้นักเรียนสอบผ่านวิชานี้แต่
เพียงอย่างเดียว และในบางโรงเรียน ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์อันเป็นสาเหตุให้ครูท้อถอย หมด
ก าลังใจในการท างาน  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาของไทยโดยเฉพาะการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ยังคง 
ประสบปัญหาและมีอุปสรรคอยู่อีกมาก อาทิเช่น ปัญหาด้านนักเรียน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในเนื้อหา 
คือ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องในอดีตไม่ทันสมัยนักเรียนจึงไม่ค่อยให้ความสนใจ ปัญหาด้านครูผู้สอนครู ซึ่ง
ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรงวิชาเอก และครูขาดสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจในการประกอบ  
การจดัการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจสาเหตุมาจากตัวครูผู้สอนเองและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆประกอบกัน ทั้งที่รัฐบาล
ได้ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้
จากการก าหนดนโยบายและการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรทางการ 
ศึกษา ปัญหาจากโรงเรียนที่ผู้บริหารยังไม่เข้าใจ และไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นว่า การจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน การส่งครูไปอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ หรือเทคนิควิธีการสอน กระนั้นผลของการ
ด าเนินงานที่กล่าวมาเพียงส่วนหนึ่งเหล่านี้ก็ยังมิอาจน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาได้ตามที่
วางเป้าหมายไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การด าเนินงานของรัฐบาลอาจมีความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่อง
บางประการ ดังนั้น การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชดังกล่าวนี้ สามารถ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคคลหลายฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน และครูผู้สอนที่ใช้สื่อ
ในบทเรียนส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาในวิชาประวัติศาสตร์ ผลจากการศึกษานี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณาการจัดการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน 
ศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็น
สภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นเพียงแนวค าถามที่สร้างขึ้น
ตามประเด็นของการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ในประเด็นสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลซึ่งได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มาจ าแนกหมวดหมู่ ตาม 
ประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป แล้วน าเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปและภาระงานของครู จากการศึกษาพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 
27-40 ปี ได้รับการศึกษาในระดับปริญญา โรงเรียนมีการเรียนการสอนชั้นอนุบาล-ม.3 เป็นโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาควบคู่สามัญ ครูจะต้องสอนต่างระดับ สอนชั้น ป.3-6 และ ม.1-3 ทั้งนี้ เนื่องจากในโรงเรียน 
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มีครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ 1-3 คน ส่วนห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 26-40 คน ครูมีประสบการณ์สอน 
3-15 ปี ครูมีภาระงานสอน 18-24 ชั่วโมง/สัปดาห์ และยังมีภาระงานอ่ืนอีกคือ ดูแลงานกิจการนักเรียน 
งานห้องสมุด งานฝ่ายปกครอง หัวหน้าสาระ และไม่ได้จบวิชาเอกสังคมมาโดยตรง 
 2. การพัฒนาตนเองของครู การพัฒนาตนเองของครู จากการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่า ครูเคย
ได้รับกาพัฒนาตนเองในการไปอบรมหัวข้อการจัดท าหลักสูตร วิธีการสอนประวัติศาสตร์ การจัดท าสื่อการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์ แต่ได้เข้ารับการอบรมน้อยมาก การวัดผลประเมินผลวิชาประวัติศาสตร์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 3. ความรู้ความสามารถในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของครู จากการศึกษาพบว่า ครูสอนวิชา
ประวัติศาสตร์มีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์และรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง และส่งเสริมผู้เรียนใน
การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมพัฒนาแนวคิดสู่การได้มาซึ่งมโนทัศน์และเชื่อมโยงความคิดในศาสตร์ อ่ืนๆ ได้
อย่างเหมาะสม  
 4. สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  
  4.1.ด้านหลักสูตร จากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับประเด็นการสร้างหลักสูตร.พบว่าการ
สร้างหลักสูตรที่ใช้สอน ครูจะศึกษาสภาพปัญหาการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน ศึกษาเอกสาร
หลักสูตรและแบบเรียน ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน แต่ไม่ได้ส ารวจความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น ส่วนความรู้ที่นามาจัดท าหลักสูตรที่ใช้สอน จะได้จากการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืน จากเพ่ือนร่วมงาน ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแบบเรียน โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ และน ามาจากโรงเรียนต้นแบบแล้วนามาปรับตามความเหมาะสม  
 ส าหรับการจัดหน่วยการเรียนรู้ โดยน ามาจากหลักสูตรแกนกลาง จัดให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น จัดตามสภาพความสามารถของนักเรียน และตามความจ าเป็นที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเขียนค า อธิบายรายวิชาที่ใช้สอน โดยน ามาจากหลักสูตรแกนกลาง ศึกษาจากมาตรฐานการเรียนรู้ราย
ปี ศึกษาจากสาระการเรียนรู้  
 4.2.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า การเขียนแผนการสอน
ของครู ครูจะเขียนแผนการสอนล่วงหน้าก่อนสอนทั้งรายวิชา แยกเป็นรายชั่วโมง โดยศึกษาเนื้อหาที่จะ
สอนก่อน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเขียนแผนการ ส าหรับกิจกรรมที่ใช้ใน
การเรียนการสอน ส่วนใหญ่จะค้นคว้าจากเอกสาร น ามาจากการอบรม คิดและสร้างขึ้นเอง มีบางคนบอก
ว่าน ามาจากแบบเรียน ส่วนใหญ่ครูจะใช้วิธีการบรรยาย และให้นักเรียนดูเนื้อหาในหนังสือเพียงอย่างเดียว
ในชั่วโมงสอน  
 4.3.ด้านสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า สื่อการสอนที่ครูใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่จะใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียวเน้นการท่องจ าเป็นหลักโดย
เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน ไม่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้อ่ืนเรียน นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการ
เรียน ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจต่อการเรียน บางโรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์ก็จะใช้คอม พิวเตอร์ 
และบางคนจะใช้นิตยสาร หนังสือพิมพ์ VCD ประกอบการสอน การจัดทาสื่อการสอน ส่วนใหญ่จัดทาขึ้น
เอง ซื้อมาด้วยเงินตนเอง จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณของโรงเรียน บางคนจะให้นักเรียนหามาให้แหล่งเรียนรู้
อ่ืนที่ใช้ในการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์คือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการมีเป็นบางโรงเรียน ส่วน
การศึกษานอกสถานที่พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยนานักเรียนออกไปนอกสถานที่ แต่มีครูบางคนนานักเรียนไป
ศึกษาแหล่งชุมชนโดยศึกษาเก่ียวกับอาชีพชุมชน  
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 4.4 การวัดผลและประเมินผล จะมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นบางครั้ง แต่
จะตรวจงานและสังเกตระหว่างสอนทุกครั้ง วิธีการวัดผลประเมินผล ครูจะใช้แบบทดสอบ แบบสังเกต
ตรวจงาน และแฟ้มสะสมงาน ครูส่วนใหญ่จะให้นักเรียน และเพ่ือนของนักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดผล
ประเมินผล แต่ครูบางคนจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย 
 5. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากมุมมองของครู 
 5.1.ปัญหาด้านหลักสูตร ส่วนใหญ่ครูจะมองว่าหลักสูตรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 
บางข้อยากต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง จ านวนบทเรียนมากเกินไปไม่สามารถสอนให้ครบถ้วนตามเวลาที่
ก าหนด ครูบางคนไม่ได้รับการอบรมให้ออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ก็
เลยอาศัยดูจากเพ่ือนร่วมงานซึ่งไม่แน่ใจว่าท าถูกหรือไม่  
 5.2.ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน พบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ครูไม่มีเวลา
เตรียมความพร้อมในการสอนเพราะสอนหลายวิชา หลายระดับ ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรง
วิชาเอก ขาดสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจในการประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
สมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เพลง 
บทสนทนา การเล่นเกม นอกจากนั้นยังพบว่า ครูไม่สามารถสร้างบทเรียนเสริมการสอนได้ 
 5.3.ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน จากการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดหรือกล้า
แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้เรื่องราวกับประวัติศาสตร์
น้อยมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ ไม่สนใจเรียน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อย ไม่สามารถล าดับเหตุการณ์
และเชื่อมโยงสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่อนข้างต่ า 
 5.4.ปัญหาด้านต าราเรียนและสื่อการสอน พบว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง ทีวี ซีดี และคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนหนังสืออ่านนอกเวลา ขาดแหล่งค้นคว้า 
ข้อมูลเพิ่มเติม จ านวนอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 5.5.ปัญหาด้านปริมาณงานในความรับผิดชอบของครู จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า 
ส่วนใหญ่ ครูมีจ านวนน้อย และขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูมีชั่วโมงสอนมาก
เกินไป ครูได้รับมอบหมายงานอ่ืนในโรงเรียนมากเกินไป จนท าให้ครูไม่มีเวลาจัดหาและเตรียมการใช้สื่อ
ช่วยสอน เพราะรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่าง การสอนต่างระดับท าให้ต้องเตรียมบทเรียนมากเกินไป ซึ่งถือ
ว่าเป็นภาระงานหนักของครู  
 5.6.ปัญหาเกี่ยวกับการขาดการสนับสนุน โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนให้
เพ่ิมจ านวนครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวิชา
ประวัติศาสตร์ เช่น การจัดนิทรรศการวันส าคัญที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การซื้อเอกสารประกอบการสอน 
และการผลิตสื่อมีงบค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นกิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติเป็นประจ า เช่น 
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี การเรียนการสอนที่ให้เรียนรู้ภายในห้องเรียน ทั้งนี้เนื่องจากตารางสอนในแต่
ละวันของนักเรียนเต็มทั้งวันจึงไม่ค่อยมีเวลาให้นักเรียนท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 
 สรุป การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นั้น ครูมีภาระงานสอนหลายช่วงชั้น มีภาระงาน
อ่ืนอีกที่ต้องเตรียม และครูไม่ได้จบวิชาเอกสังคมมาโดยตรง มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ
บรรยายอย่างเดียว ไม่เห็นความส าคัญของการใช้สื่อ และผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ เรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส าคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจ า จากปัญหา 
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จึงพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชาประวัติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.4.เพ่ือที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการท าให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดและสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้
ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข.ไม่น่าเบื่อ.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสบผลความส าเร็จตามที่ก าหนด
มาตรฐานผลส าเร็จทางการเรียนจาก ป.พ. .5.เกิดความมั่นใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้เรียนสรุป
ความคิดรวบยอดได ้
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าสภาพ และปัญหาการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนบ ารุงวิทยา 
โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นที่น่าสนใจ
คือ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ครูไม่มีเวลาเตรียมความพร้อมในการสอนเพราะสอนหลายวิชา หลาย
ระดับ ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรงวิชาเอก.ครูประวัติศาสตร์ ในโรงเรียนมี.1-2 คน.และสอน
ทุกระดับชั้น ขาดสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจในการประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูขาดทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมในการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ์ หวังกุหล า (2557) ที่
กล่าวถึงปัญหาของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์เกิดจากหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือ เกิดจากโรงเรียน
ที่ยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  การไม่ได้จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้แก่ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนั้นยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดหรือกล้าแสดงออกใน
กิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้เรื่องราวกับประวัติศาสตร์น้อยมาก 
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ น่าเบื่อหน่าย และต้องท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ไม่
สนใจเรียน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น้อย ไม่สามารถล าดับเหตุการณ์และเชื่อมโยง
สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ค่อนข้างต่ า ซึ่งสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของเฉลิม นิติเขตต์ปรีชา (2545) กล่าวถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์ช่วยให้
คลายความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น ในเรื่องของการด ารงชีวิตบุคลิกลักษณะ การกระท าและ
ความคิดต่างๆ นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ยังสามารถท าให้มีความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของ
มนุษย์อันได้แก่ ภาษา วรรณคดี ศิลปะและการด าเนินชีวิต 
 สรุปได้ว่า คุณค่าและประโยชน์ของประวัติศาสตร์คือ ช่วยคนในสังคมเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราว
จากอดีตทางด้านวัฒนธรรม.ซึ่งเป็นมรดกของมนุษย์อันได้แก่ ภาษา วรรณคดี ศิลปะและการด าเนินชีวิต 
เพ่ือการปฏิบัติในปัจจุบันอันจ าน าไปสู่อนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. จากการศึกษาพบว่าปัญหาของการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการ อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช การแก้ปัญหานักเรียนไม่สนใจในวิชาประวัติศาสตร์ ครู
ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดสื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจในการประกอบการ  
จัดการเรียนรู้ 
 2. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณจ ากัดอาจท าได้ดังนี้ 1) ใช้งบประมาฯเท่าที่จะพอมรจัดซื้อสื่อ 
การสอนส าเร็จรูปที่จ าเป็น และใช้ประจ า เช่น แผนที่โลก สไลด์ ภาพถ่าย เป็นต้น และจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็น
ส าหรับใช้ในการจัดท าสื่อการสอนต่าง ๆ เช่นฟิล์มสไลด์ ฟิล์มถ่ายรูป กระดาษสี สีเมจิค เป็นต้น 2) ผลิตสื่อ
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การสอนขึ้นใช้เอง โดยใช้วัสดุในราคาถูกหรือวัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น บทเรียนส าเร็จรูป บทเรียนออนไลน์ 
บทเรียนช่วยสอน 
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บุคลานุกรม 
กัลยาณี, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
การีม๊ะ, ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
ชาฟาอัตต์, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
ซาบารียา ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
นูรฮัลเบลล์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ ารุงวิทยา ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา 

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ภวิภา, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
ศิริ ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศุภกฤต, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
สุกรี ครู ผู้ ให้สัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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สุภาวดี ครู ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สุไรยา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ ารุงวิทยา ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อรุณี ครู ผู้ ให้สัมภาษณ์วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อัยญาดา, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

อารียา ครู ผู้ ให้สัมภาษณ์วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อุซมี, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

ฮัซวานี่, นักเรียน ผู้ให้สัมภาษณ์วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ ารุงวิทยา อ าเภอหัวไทร จังหวัด 


