
การส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของหวัหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาตามทศันะคติของผูบ้ริหาร หวัหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรูแ้ละครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้ นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

 

นภาพร  ตม้ปาน 

ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  2) เพ่ือ

เปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามที่ตั้ง ต าแหน่ง วุฒิ

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏบัิติงาน และ 3) เพ่ือศึกษาแนวการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครู จ านวน 

200 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 40 

โรงเรียน จากการการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling) ได้จ านวนตามตารางการก าหนดขนาด

จ านวนกลุ่มตัวอย่างของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan)  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t–test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสมัภาษณ์ 

ผลการวิจัย พบว่า   

1. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59, S.D.= 0.39) โดยด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D.= 0.32) รองลงมา คือ การวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
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ครู  ( = 4.74, S.D.= 0.34) และด้านการประเมินและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ( = 4.72, 

S.D.= 0.33) ตามล าดับ ส่วนการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ ( = 4.20, S.D.= 0.57) 

2. การเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกบัการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ จ าแนกตามที่ต้ัง ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบว่า ที่ต้ังของสถานศึกษา

แตกต่างกนัมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่าง

กนั โดยผู้ที่สงักดัจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเหน็สูงกว่าผู้ที่สังกัดจังหวัดสระบุรี ส่วนต าแหน่งที่แตกต่างกัน

จะมีความคิดเหน็แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความคิดเหน็ที่สูงกว่าครู ส าหรับวุฒิการศึกษาที่ต่างกันจะมีความคิด

เหน็ต่างกันโดยผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีมีความคิดเหน็สูงกว่าผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเหน็แตกต่างกันโดยผู้ที่ปฏิบัติงานน้อย

กว่า 10 ปีมีความคิดเหน็ที่สงูกว่าผู้ที่ปฏบัิติงานมากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

3. แนวการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ควร

ส่งเสริมให้ครูเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอนและเตรียมสื่อเพ่ือใช้ประกอบการสอนไว้ล่วงหน้า 

ร วมถึ ง พัฒนาทักษะ ด้ าน ต่ า งๆของ นัก เ รี ยน  อี กทั้ ง ยั งน าผลกา ร นิ เ ทศมาป รับป รุ งแ ก้ ไ ข  

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ค าถามการวิจยั 

1. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สขุศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นอย่างไร 

2. ผลการเปรียบเทยีบการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตามที่ต้ัง ต าแหน่ง วุฒิ

การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏบัิติงาน เป็นอย่างไร 

3. แนวการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นอย่างไร 

 

วตัถุประสงค ์

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 
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1. ศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

2. เปรียบเทียบความคิดเหน็เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จ าแนกตาม

ที่ต้ัง ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏบัิติงาน  

3. แนวการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สขุศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทศันะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 จ านวน 43 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเรจ็รูป

ของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และที่ประชากร 43 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 

40 โรงเรียน 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4 ประกอบด้วย 

1. ที่ต้ัง ได้แก่ ปทุมธานี และสระบุรี 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครู 

3. วุฒิการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรี และสงูกว่าปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่ปฏบัิติงาน ได้แก่ น้อยกว่า 10 ปี และ10 ปี ขึ้นไป 
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ตัวแปรตาม ได้แก่ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าแนกได้ 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู 

2. ด้านการจัดกจิกรรรมการเรียนการสอน 

3. ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  

4. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

5. ด้านการประเมินและปรับปรุงผลการจัดการเรียนการสอน 

 

อภิปรายผล 

จากผลการ วิจัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 มีประเดน็ที่น่าสนใจและน ามา

อภิปรายผลดังต่อไปนี้  

1. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่าความคิดเหน็เกี่ยวกับการแนะน า

ช่วยเหลือครูในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2550.น. 17-18) ระบุว่า ก าหนดยุทธศาสตร์

การสอนว่า ต้องการใช้หรือเน้นทฤษฎีการเรียนรู้หลักการเรียนรู้หรือแนวคิดใดๆ ที่พิจารณาแล้วเหมาะสม

กับเน้ือหา เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งบริบทของแหล่งที่จัดการเรียนการสอน อาจ

จัดการเรียนการสอนเน้นครูเป็นศูนย์กลางบ้าง สื่อเป็นศูนย์กลางบ้างและพยายามจัดเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนน้ันให้เป็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญหรือเป็นหลัก จากน้ันจึง

เลือกใช้รูปแบบการสอน วิธสีอนต่างๆ เทคนิคการสอน หรือใช้แบบผสมผสานด้วยหลากหลายวิธีสอนและ

เทคนิคสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาบริบท นอกจากน้ีครูยังต้องเตรียม รวมทั้งระบุแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้ผู้เรียนไปสบืค้นเพ่ือตอบปัญหาที่สงสยัด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ 

2. ด้านการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน พบว่าความคิดเหน็เกี่ยวกับ การส่งเสริมให้ครูจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องกบั ทศินา แขมมณี (2552.น. 124-148) ระบุว่า หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง มี 6 แบบ คือ 1) แบบเน้นตัวผู้เรียน 2) แบบเน้นความรู้ความสามารถ 3) แบบเน้น

ประสบการณ์ 4) แบบเน้นปัญหา 5) แบบเน้นทกัษะกระบวนการ และ 6) แบบเน้นการบูรณาการ 

3. ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส่งเสริมให้ครูก าหนด

เทคนิคหรือวิธีที่จะสอนเพ่ือก าหนดประเภทของสื่อและโสตทศันูปกรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องกบั พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ระบุว่า การสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ

เรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน

จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่างๆ 
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4. ด้านการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พบว่าความคิดเหน็เกี่ยวกับ การแจ้งผลการนิเทศ

และการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้ครูได้รับรู้ทุกคร้ัง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2550, น. 120) ระบุว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการ

นิเทศการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากร

ในโรงเรียนเป็นหลักซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน

โรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

5. ด้านการประเมินและปรับปรุงผลการจัดการเรียนการสอน พบว่าความคิดเหน็เกี่ยวกับ การ

ส่งเสริมให้ครูมีการประเมินผลภาคปฏบัิติของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ สอดคล้องกับ พิมพ์

พันธ์ เดชะคุปต์ (2550.น. 17-18) ระบุว่า การก าหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้ด้วยหลากหลายวิธี ก าหนด

เคร่ืองมือผู้วัด เป็นการวัดผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

6. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา และครู ที่ปฏบัิติหน้าที่ในสถาน

ที่ต้ังต่างกัน มีต าแหน่งงานต่างกัน มีวุฒิการศึกษาต่างกัน และมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความ

คิดเหน็เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร บุญเรือง (2551) ที่ศึกษาการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงช้ันที่ 2 ของครู

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด

แตกต่างกนั และมีประสบการณ์ในการสอนต่างกนัจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่างกนั และ

สอดคล้องกบั อกรณ์เชฐ จันทร์โสดา (2552) ศึกษาความคิดเหน็ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ

ต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักดั

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกนั 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการจ านวน 2 โรงเรียนเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 5 ด้าน พบว่า ส่วนร่วมในการวางแผนให้

ค าปรึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สอดคล้องกบั บุญส่ง เจริญศรี (2550: 16) ได้ให้ความคิดเหน็ว่า การบริหารงานวิชาการโดยสถานศึกษา 

จะต้องจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัสถานภาพและความต้องการของชุมชนและสังคม โดยมี

ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ซ่ึงการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน  
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