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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการ
สอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จํานวน 138 คน ไดจาก
การสุมแบบแบงช้ันโดยกําหนดสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test Independent Samples)  

ผลการวิจัย พบวา 
1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

 

ABTRACT 
 The  purposes of  this  study  were  to  study  and  compare  the  child – centered instruction  in  
Social  Study, Religion and  Culture at  Level 2 of the teacher  under  the Office  of  The  Nakhonnayok  
Education Service  Area, categorized  by  school  Size  and  teaching  experience. The samples included 
138 teachers teaching  Social  Study, Religion and Culture  at Level 2. The samples were selected  by 
proportional  stratified random sampling. The instrument used in the study was a questionnaire. The data 
were analyzed  by percentage, mean, standard deviation and t – test (independent). 
 The results of the study were as fallow : 

1. The  perception  of  four  aspects  in child – centered , Religion  and  Culture  which  were : 
the preparation  of  teaching  and  learning, teaching  and  learning  management, instructional  materials  
and  evaluation and  management, was as a whole at  the  medium  level. 

2. The teaching and learning management of the teachers teaching Social Study Religion and 
Culture in child–centered instruction at level 2 with different school sizes was significantly diffident at  
the level .05. 

3. The teaching and learning management of the teacher in child–centered instruction of level 
2 with different experiences was significantly different at the level .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาคุณภาพคนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะพัฒนาสังคมไทยใหกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคง
แขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีศักดิ์ศรีบนฐานแหงความเปนไทย โดยประชาชนมีความสุข 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีสันติ การศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน ระบบ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทานั้นท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
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ตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ ของคนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2540 : 24)  
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศ
ไทย ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาท่ีเนนโดยสรุปวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใชกระบวนการเรียนรูหาความรู เนนใหผูเรียนไดคิด 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ แกปญหาเปน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก และสามารถนําความรูไปปฏิบัติใน
ชีวติประจําวัน มีการบูรณาการ ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการวัดประเมินผล ตามสภาพจริง บทบาท
ของครูจึงเปล่ียนไปจากผูสอน ผูใหความรู ผูบอกความรู (telling, talking) มาเปนผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator) คือ เปนผูเตรียมประสบการณ ส่ือการเรียนการสอนใหผูเรียนใชศึกษาคนควาดวยตนเอง 
สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการ (process) คิดคนหาความรู ตลอดจนแกปญหาดวยตนเอง (พิมพันธ  
เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข,  2548 : 23-24) 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงตาง ๆ ในสาขา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร 
จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงเปน  กลุม
สาระการเรียนรูท่ีออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายของ
การพัฒนาความเปนพลเมืองดี ชวยใหผูเรียนมีความรูในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมท้ังทาง
ธรรมชาติและสังคม วัฒนธรรม มีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชประกอบการตัดสินใจได
อยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในฐานะ
พลเมืองดี ตลอดจนการนําความรูทางจริยธรรมหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ,  2544 : 4) 
 การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมิใชการ
เรียนแตเนื้อหาความรู แตตองการใหผู เรียนเปนนักวิเคราะหเพื่อแกปญหา นําความรูไปใชใน
สถานการณตาง ๆ โดยจัดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความเปนไปไดในสังคมและในโลก โดยเนนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรูจากสาระวิชาตาง ๆ มาหลอมรวมเขาดวยกันในประเด็นปญหา
หรือเร่ืองท่ีจะศึกษา ดังนั้นการจัดทําหนวยการเรียนจึงเปนเร่ืองท่ีครูตองคนหาและตองออกแบบเองมิใช
นํามาจากหัวขอในหนังสือเรียน รวมไปถึงการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายวิธีไมวาจะดวยการเรียนเปน
กลุม เปนรายบุคคล การศึกษาวิจัย การสํารวจภาคสนาม การทดลองในหองปฏิบัติการ และการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนตน จากการศึกษาของเมธาวดี  จันทรโชติ (2545 : 59) พบวา ครูผูสอนกลุม
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมีประสบการณ  ในการสอนตางกัน มี
ความสามารถในการใชหลักสูตรดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน และธนากร เจริญเตีย 
(2547 : 179-180) พบวา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมี
ประสบการณในการสอนและทําการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนยังเนนการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีไมดี และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่า 

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 
จึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก ผลการศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ และเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาความรู
ความสามารถของครูผูสอนอันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงคของ           
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 
คําสําคัญ   

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ท่ีปฏิบัติงานการสอน
ในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนแตกตางกัน 
 2.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก ท่ีมีประสบการณ
ในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการสอน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  ปการศึกษา 2549 จํานวน 201 คน 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้น
ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ปการศึกษา 2549 จํานวน 138 คน มีข้ันตอนในการสุม
กลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie and 
morgan, 1970 : 608-609)   

2)  จากนั้นทําการสุมแบบแบงช้ันโดยกําหนดสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ใหขนาดโรงเรียนเปนช้ัน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ  

3)  สุมกลุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลาก ไดกลุมตัวอยางในโรงเรียนขนาดเล็ก 48 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ 90 คน รวมท้ังส้ิน 138 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขนาดโรงเรียน และ
ประสบการณในการสอน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับของลิเกิรต 
(Likert) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก แบงออกเปน 4 
ดาน จํานวน 54 ขอ ดังนี้ 

1.  ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน จํานวน 13  ขอ 
2.  ดานการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  20  ขอ 
3.  ดานส่ือการเรียนการสอน   จํานวน  11  ขอ 
4.  ดานการวัดผลประเมินผล   จํานวน  10  ขอ 

2.1  การหาคาความเท่ียงตรงในเนื้อหาของเคร่ืองมือ  (Validity)   
ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม  โดยกําหนดนิยามและโครงสรางของแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2  
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน              
ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล  ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเครท (Likert Scale) มี 5 ระดับ นําเสนอแบบสอบถาม
ตอประธานกรรมการ และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบ และขอคําแนะนํา แลวนําไป
ปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยใชเกณฑในการพิจารณารายขอ คา IOC ≥ 0.5 (ภคิน พญารัง, 2547 : 31) 
แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีคา IOC เทากับ             
0.60 - 1.00 

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)   
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอน   ใน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) และหาความ

เช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบาค 
ไดความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.87  

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  

วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย ( X  ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และแปลความหมายของระดับ
คาเฉล่ีย 

3.2 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก จําแนกตามประสบการณในการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอน  วิเคราะหโดยใชสถิติ
การทดสอบคา t (t-test  Independent Samples)  
 
ผลการวิจัย 

1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง  
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2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา 

2.1  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ในดานการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการ
วัดผลประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา 

3.1  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.2  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ในดานการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปราย 

1.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน ณ อัมพร 
(2546 : 83) พบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดานเตรียมการสอน ดานการสอน และดานการประเมินผลโดยรวมและ 
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง และธนากร เจริญเตีย (2547 : 176-178) พบวา การจัดการเรียนการสอน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษา 
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ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูในจังหวัดชลบุรี ครูมีการปฏิบัติในระดับปานกลางในดานการ
เตรียมการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานการผลิตและการใชส่ือการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และสุรพงษ  เศรษฐภักดี (2543 : 75)   พบวา ครูมี
การดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
การประเมินผลสภาพแทจริงจากแฟมสะสมผลงานของนักเรียนการใหผูเรียนวิเคราะหส่ิงท่ีเกี่ยวกับ
บทเรียน 

ท้ังนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนควรไดรับการฝกฝน และเตรียมตัวอยางดี
กอนท่ีจะสอน ครูตองมีความรูเพียงพอเพื่อท่ีจะสอนเนื้อหาวิชาไดอยางถูกตองแมนยํา และทําใหผูเรียน
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ครูผูสอนยังตองมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ เลือกใชวิธีสอนท่ี
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน คิดและดัดแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศใน
หองเรียนไดอยางเหมาะสม (ทวี กุลแกว,  2543 : 15) คุณสมบัติและสมรรถภาพของครูผูสอนเปนส่ิงท่ี
กําหนดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าก็ข้ึนอยูกับครูเปนสําคัญ 
(มานิตย  นิลกําเนิด,  2540 : 35) ครูผูสอนมีภาระงานการสอนมาก มีงานพิเศษและงานท่ีไดรับมอบหมาย
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บาคัส (Bachus, 2001 : 204) ท่ีทําการศึกษาการเตรียมงานทางดาน
วิชาการของอาจารยผูสอนวิชาสังคมท่ีจบมาจากวิทยาลัยครู สภาพการสอนและทัศนคติท่ีมีตอหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา รวมทั้งความกาวหนาในอาชีพครู พบวา อาจารยผูสอนสวนมากไมไดรับการเตรียมตัวทาง
วิชาการอยางเพียงพอและตองสอนวิชาท่ีไมตรงกับวิชาท่ีตนไดเรียนมาก จํานวน ช่ัวโมงในการสอนมี
มาก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรใหมและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเปนเร่ืองใหม ครูยังไมเขาใจในดานโครงสราง องคประกอบตาง ๆ ทําใหการจัดการเรียนการ
สอนยังไมดีเทาท่ีควร ทําใหขาดประสิทธิภาพในการสอน  

2.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับ
สมมติฐานขอท่ี  1 

3.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2  
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน ในการพัฒนา ปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1.1  ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรศึกษา 

วิเคราะหหลักสูตร โครงสราง และเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ ใหเขาใจลึกซ้ึง จึงวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และในการเขียนแผนการเรียนรู ควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ
เรียนการสอน เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และเวลา   

1.2  ดานการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยึดหลักความสนใจ ความตองการของผูเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กระตุนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม ฝกใหผูเรียนไดแกปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มีการสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน และทําให
ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1.3  ดานส่ือการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรใชส่ือการ

เรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เอ้ือตอการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียน ใน
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังส่ือเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร 

1.4  ดานการวัดผลประเมินผล 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรศึกษาคูมือ

การวัดผลประเมินผล และในการวัดผลประเมินผลควรประเมินผลใหครอบคลุมช้ินงานท่ีเกิดจากการ
เรียน พฤติกรรม และการทดสอบ จากนั้นตองนําผลการวัดผลประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ในคร้ังตอไป  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียน ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.2  ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน การสอนแบบบูรณาการ  การสอนแบบ 4 MAT เปนตน 
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2.3  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในชวงช้ันอ่ืน และ
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ.  2544.  แนวทางการประเมินผลดวยทางเลือกใหมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.  
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟก. 

ธนากร เจริญเตีย.  2547.  การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา             
และวัฒนธรรม ชวงชั้นท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครู
ในจังหวัดชลบุรี.  ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ          
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ภคิน  พญารัง.  2547.  ความคิดเห็นท่ีมีตอกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

มานิตย  นิลกําเนิด.  2540.  ปญหาการสอนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาเอกประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยบูรพา.  

เมธาวดี  จนัทรโชติ.  2545.  การใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.  ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

สุรพงษ  เศรษฐภักดี.  2543.  การศึกษาการดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน.  ขอนแกน :    
อดุลยเดชฐานะ.  

Bachus, G. S.  2001.  “An analysis of the academic preparation, teaching assignment, and 
professionalism of selected social studies teachers in secondary schools of 
arkansas”,  Dissertation Abstracts International,  51(6).  

Krejcie V.R. and Morgan W.E.  1970.  Educational and Psychological Measurement.   
New  Jersey : Englewood  Cliffs.   

 


