
ปัญหาโครงการลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

โรงเรียนโนนสุวรรณพทิยาคม 

รววีรรณ  พาชยั* 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม กลุ่มตวัอยา่งเป็น

ขา้ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จาํนวน 45 คน ใชแ้บบสอบถามท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที ( t-test independent)  

ผลการวจิยั  พบวา่  

1. ขา้ราชการครูและบุคลากรมีปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.88) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทุก

ดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  คือดา้นการบริหารเวลาในการจดักิจกรรมลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (�̅�𝑥 = 2.91) ดา้นการบริหารการจดัการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

( �̅�𝑥 = 2.89) และดา้นการเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ( �̅�𝑥 = 2.85) 

ตามลาํดบั 

2. ขา้ราชการครูและบุคลากร ชายกบัหญิง มีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน 

 เพิ่มเวลารู้ ไม่แตกต่างกนัโดยรวมและรายดา้น 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาวชิาพลศึกษา  

 

 

 



คาํสําคญั 

  ปัญหา, โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 

บทนํา 

  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บัผูเ้รียน จะตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละ 

ทาํอยา่งไรผูเ้รียนจะสามารถท่ีจะเรียนรู้ เขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบติัจนเกิดทกัษะท่ีถูกตอ้ง

และชาํนาญ  ความพร้อม ความตอ้งการของผูเ้รียนจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้  กิจกรรม

การเรียนรู้สาํหรับผูเ้รียน ครูผูจ้ดัตอ้งเขา้ใจ รู้หลกัวิธีการในเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

สามารถตอบสนองความตอ้งการใหก้บัผูเ้รียนได ้กิจกรรมการเรียนการสอนจะตอ้งมีการวาง

แผนการจดัการบริหารในการจดักิจกรรม อุปกรณ์ ส่ือต่างๆท่ีจะตอ้งมีเพื่อส่งเสริมกระบวน 

การเรียนรู้ ทกัษะของผูเ้รียนใหพ้ฒันาศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน 

  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ใน

รูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยใหส้ถานศึกษาจดัการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตร 

สถานศึกษาภายในเวลา 14.30 น. ส่วนเวลาหลงัจากนั้นใหจ้ดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา

รู้” ภายใตก้ารดาํเนินการของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 (สาํนกัวชิาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2558 , หนา้1-2) โดยมีแนวการดาํเนินงาน คือ ส่งเสริม สนบัสนุน สร้าง

ความเขา้ใจใน การนาํนโยบายสู่การปฏิบติั แก่ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ปรับโครงสร้างเวลา

เรียนและจดัทาํตารางเรียนใหเ้หมาะสม เลือกกิจกรรมใหต้อบสนองต่อความสนใจ ความถนดั

ของผูเ้รียน จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตาม

บริบทของสถานศึกษาและชุมชน ส่งเสริมและสนบัสนุน ส่ือการเรียนรู้และส่ิงอาํนวยความ

สะดวก กาํกบัติดตามการจดักิจกรรมอยา่งเป็นระบบ (สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2558 หนา้ 8) 

ดงันั้นการจดัทาํโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” รูปแบบการจดั 

กิจกรรม ครูผูส้อนตอ้งลดบทบาทจากเดิมท่ีคอยสอนเน้ือหา สาระมาเป็นผูท่ี้คอยอาํนวยความ

สะดวก กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพิ่มเวลารู้จากส่ือ เทคโนโลยแีละแหล่ง

เรียนรู้ สร้างบรรยากาศและจดัสถานการณ์ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ใชว้ธีิการประเมินผลท่ี

หลากหลาย  การวางแผนจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ควรคาํนึงถึงความสนใจ 



 ความตอ้งการ ผูเ้รียนเป็นหลกัหรือ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได ้มีส่วนร่วม โดยแบ่งงานหนา้ท่ี

รับผดิชอบ สาํรวจ สืบคน้รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ นาํเสนอแลกเปล่ียน และสรุปขอ้มูลจาก

การศึกษาโดยใชชุ้มชนส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยสีารสนเทศรอบตวัเป็นแหล่งเรียนรู้จะช่วย

ใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญกบัสภาพจริงของชีวติหลากหลายมิติไดส้ัมผสักบัธรรมชาติและได้

ประสบการณ์ตรงกบัการเรียนรู้กบัผูค้นท่ีมีความแตกต่างหลากหลายช่วงวยั มีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ การเพิ่มเวลารู้เป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ กิจวตัรและวถีิ

ปฏิบติัท่ีพึงใหก้บัผูเ้รียน และเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดบรรยากาศเรียนรู้ ร่วมกนั ถ่ายโอน ส่ง

ทอดประสบการณ์จากผูเ้รียนท่ีต่างวยักนัรวมทั้ง ผูเ้รียนจะไดฝึ้กฝนทกัษะความสามารถพื้นฐาน

ต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผน การแบ่งปันหนา้ท่ีกนัทาํงาน การ

สังเกต การสาํรวจคน้ควา้การลงมือปฏิบติั การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ประเมินผล การ

แกปั้ญหา การปรับปรุง การนาํเสนอ การแลกเปล่ียน การสรุปความรู้ทกัษะทางสังคม การ

เรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและทกัษะชีวติเป็นตน้ คุณลกัษณะสาํคญัและธรรมชาติของผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหล้ดชัว่โมงเรียนของเดก็ลง โดยเรียนภาควชิาการในสาระหลกัเพียงแค่

เวลา 14.30 นาฬิกา จากนั้นใหเ้ดก็ทาํกิจกรรมนอกหอ้งเรียน เพื่อเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน

ทุกดา้น ในรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการเรียนรู้แบบบูรณาการมีประเดน็ซ่ึงควร

แก่การอธิบาย แนวปฏิบติัท่ีควรทราบ ดงัน้ี 

  การปรับเวลาเรียน ใหเ้รียนสาระการเรียนรู้หลกัเพียงแค่ 14.30 นาที หลงัจากนั้น

จะเป็นการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนไดแ้ก่ การเรียนกลุ่มสาระท่ีเหลือ คือ สุขศึกษาและพลศึกษา ซ่ึง

เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการและกิจกรรมกลุ่ม อนัจะทาํใหเ้ดก็ลดความเคร่งเครียด จากการ

เรียนเน้ือหามาเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน รวมทั้งเสริมสร้างทกัษะทุกดา้น คือดา้นร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ความคิดในการเปล่ียนแปลงเร่ืองน้ี มาจากขอ้เรียกร้องของเดก็ 

ผูป้กครองและสังคม วา่เดก็เรียนเน้ือหาวชิาการมากจนเกินไป เรียนหนกัไม่มีการพกัผอ่น มี

การบา้นมากตอ้งทาํการบา้นหนกั เป็นภาระต่อบิดามารดา ซ่ึงเกิดความห่วงใย และแมจ้ะเรียน

เน้ือหามาก แต่ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของเดก็ไทย เม่ือเปรียบเทียบกบันานาชาติ กไ็ม่ไดดี้

ข้ึน การกาํหนดหลกัสูตรใหน้กัเรียนชั้นประถม เรียนมากกวา่ 1,000 ชัว่โมงต่อปี และ

มธัยมศึกษามากกวา่ 1,200 ชัว่โมงต่อปี อาจไม่ใช่เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพการศึกษา เพราะเดก็

ประถมในต่างประเทศเรียนประมาณ 720 – 800 ชัว่โมงต่อปีเท่านั้นรวมทั้งการเรียนการสอน



ของโรงเรียนในประเทศกลุ่มอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ กเ็รียนวชิาการเพียงช่วงเชา้ 

ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้ การเล่นกีฬา ออกกาํลงักาย  กิจกรรมในช่วง

เชา้ นกัเรียนมาเรียนในเวลาเดิม เนน้การสอนวชิาหลกัในหอ้งเรียนจนกระทัง่ถึงประมาณ 14 

นาฬิกา กจ็ะปรับกิจกรรมคือ  

1. เปล่ียนไปเป็นการเรียนสาระการเรียนรู้เสริมอีก 3 สาระ ซ่ึงนกัเรียนจะได ้

ออกมานอกหอ้งเรียนปกติ มาเรียนรู้ในสนามกีฬา มาเล่นกีฬาท่ีตวัชอบ มาออกกาํลงักายเล่น

เกม หรือในมุมอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยเน้ือหาดงักล่าว การประเมินผลกเ็ป็นการประเมินจากผลงาน

หรือกิจกรรมกลุ่มอยูแ่ลว้ 

  2. บางโรงเรียนจะจดัใหมี้กิจกรรมชมรม เช่นชมรมดนตรี กีฬา ศิลปะ สภา

นกัเรียน ชมรมบาํเพญ็ประโยชน ์ลูกเสือ ฯลฯ รวมทั้งโรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

เสริมสร้างทกัษะชีวติใหก้บัเดก็ เช่น การเรียนวา่ยนํ้ า ฝึกวนิยัจราจร การทาํอาหาร การทาํขนม 

การดูแลความสะอาดบา้นเรือน การซกัรีดเส้ือผา้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเดก็ตอ้งนาํไปใชใ้นชีวติจริง ทั้งน้ี

หากชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกส็ามารถเขา้มาช่วยสอนเดก็ๆได(้ปราณี คงพิกลุ, 2558 หนา้ 1-2)     

            ดงันั้นโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล

ศึกษามีผลต่อผูเ้รียนและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนมากข้ึน จึงอาจกล่าวไดว้า่

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานั้นมีผลต่อการ

พฒันานกัเรียน โดยก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของคนมากข้ึน  

             จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาปัญหาโครงการลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมการออกกาํลงักาย การเล่นกีฬาช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดทกัษะกระบวนการต่างๆท่ีจะทาํให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

             1. เพื่อศึกษาปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 

              2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม   ตามความคิดเห็นของขา้ราชการ

ครูและ บุคลากร โดยจาํแนกตามเพศ   

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจโดยมีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคือ ขา้ราชการ

ครู บุคลากรในโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม  ปีการศึกษา  2559  ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random) จาํนวน 50 คนโดยใชก้ารกาํหนดขนาดตวัอยา่งของเครซ่ี

และมอร์แกน ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งได ้ 44  คน แต่สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ีใช ้ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน  45  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94    แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี คือ  

1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของขา้ราชการครูและบุคลากร ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุและ

ประสบการณ์การทาํงาน  2. แบบสอบถามปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3. ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบัปัญหา

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  การวเิคราะห์

ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป หาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบค่า “ที” ( t-test แบบ Independent) 

 

ผลการวจิัย 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 45 คน เป็นครูผูส้อนเพศชายจาํนวน 13 คนคิด

เป็นร้อยละ 28.89  เพศหญิงจาํนวน 32 คิดเป็นร้อยละ 71.11 อายตุ ํ่ากวา่ 30ปี มีจาํนวน  12 คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.70 อายตุั้งแต่ 31-40 ปี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 อายตุั้งแต่ 41- 50 

ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 อายมุากกวา่ 50 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10

ประสบการณ์ในการทาํงานประสบการณ์ ไม่เกิน  10 ปี ร้อยละ 55.69 , 11-20 ปี ร้อยละ 31.10 

และตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 13.30 ตามลาํดบั 



   2. ขา้ราชการครูและบุคลากรมีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.88) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั 

ปานกลางทุกดา้นโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  คือดา้นการบริหารเวลาในการจดั

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (�̅�𝑥 = 2.91) ดา้นการบริหารการจดัการกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้( �̅�𝑥 = 2.89) และดา้นการเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

( �̅�𝑥 = 2.85) ตามลาํดบั เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  2.1 ดา้นการบริหารการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ พบวา่

ขา้ราชการครูและบุคลากรมีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดา้นการบริหาร

การจดักิจกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี คือ ระบบการนิเทศ กาํกบั ติดตามและประเมิน

ความกา้วหนา้ในการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ (�̅�𝑥= 3.40) รองลงมาคือ 

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ และสามารถนาํโครงการลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบติัได ้(�̅�𝑥=3.27) และครูจดัอุปกรณ์ ส่ือ สถานท่ีเพียงพอกบัการจดั

กิจกรรมใหก้บัผูเ้รียน (�̅�𝑥= 3.24)  ตามลาํดบั 

2.2 ดา้นการบริหารเวลาการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้พบวา่ 

ขา้ราชการครูและบุคลากรมีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดา้นบริหารเวลา

การจดักิจกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅�𝑥 = 2.91) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี คือ การจดัเวลาเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ในการจดักิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้วนัละ 1 ชัว่โมง (�̅�𝑥=3.07) รองลงมาคือ การ

ปรับโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและจดัทาํตารางเรียนใหเ้หมาะสมกบัการจดักิจกรรม

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่ละระดบัชั้น (�̅�𝑥=3.04) ตามลาํดบั 

2.3 ดา้นการเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

พบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรมีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การเอาใจใส่

ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( �̅�𝑥 = 2.85) และเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ ครูผูจ้ดักิจกรรมใหค้วามสนใจเอาใจใส่ต่อ

การจดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเตม็ท่ี (�̅�𝑥=3.29) รองลงมาคือ ครูผูจ้ดักิจกรรมมีความ

กระตือรือร้นในการจดักิจกรรมใหก้บัผูเ้รียน (�̅�𝑥=3.27)  ตามลาํดบั 

 



 

 

3. การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จาํแนกตามเพศ พบวา่

ขา้ราชการครูและบุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีปัญหาเก่ียวกบัโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไม่

แตกต่างกนัโดยรวมและรายดา้น 

 

อภิปรายผล 

1. ปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งภาพรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง  โดยดา้นท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือดา้นการบริหารเวลาในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ ซ่ึงเป็นผลมาจากบริบทของโรงเรียนในการจดับริหารเวลาเรียนใหต้รงจุดเนน้

โรงเรียน จึงทาํใหก้ารจดัโครงการลดเวลา เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ         

พลศึกษา สามารถจดัเวลาเรียนไดเ้พียง 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์เท่านั้น สอดคลอ้งกบั เกษมอมร    

ม่ิงขวญั (2555,หนา้ 147 ) พบวา่ดา้นการจดัเวลาเรียน ขา้ราชการครู ใหค้วามคิดเห็นเรียงลาํดบั

ความสาํคญัของปัญหา โดยเห็นวา่การจดัเวลาเรียนไม่ตรงกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

และความเหมาะสม  

2. การวเิคราะห์เปรียบเทียบปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพทิยาคม จาํแนกตามเพศ ทั้ง 3 ดา้น คือ 

ดา้นบริหารการจดักิจกรรม ดา้นบริหารเวลาการจดักิจกรรมและดา้นเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดั

กิจกรรม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ดว้ยนโยบายการจดั

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไดก้าํหนดขอบเขต และรูปแบบการจดักิจกรรมไว ้ซ่ึงมี

ขอ้จาํกดั ดา้นบริบท และส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน จึงเป็นผลทาํใหข้า้ราชการครูและบุคลากร 

พบปัญหาในการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกษมอมร  ม่ิงขวญั (2555, หนา้ 148  )  พบวา่ 

ขา้ราชการครูท่ีมีเพศต่างกนั ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการปฏิบติัตามนโยบายการลด

เวลาเรียนไปปฏิบติั ไม่แตกต่างกนั  

 

 



 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ดา้นการบริหารการจดักิจกรรม โรงเรียนควรมีการศึกษารายละเอียดขอ้มูลให ้

ชดัเจนและถูกตอ้งก่อนท่ีจะกาํหนดเวลาเรียน ประชุมช้ีแจงใหค้รูผูจ้ดักิจกรรมทราบทุกขั้นตอน

ในการจดักิจกรรม 

 2. ดา้นบริหารเวลาจดักิจกรรม ควรจดัเวลาใหเ้หมาะสมกบัความรู้สามารถและกิจกรรม 

มอบหมายหนา้ท่ีใหช้ดัเจน วางแผนกิจกรรม ทาํงานอยา่งมีระบบและทาํงานเป็นทีม 

 3. ดา้นการเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรม มีการกาํกบัติดตามและประเมินผลทุกคร้ัง

ท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีการนิเทศ ติดตามเป็นระยะ และมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียน

อยา่งต่อเน่ือง 
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