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 จุดมุงหมายการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้น          

ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษาปการศึกษา 2550 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 จํานวน 300 คน เปนนักเรียน

ชาย 150 คน เปนนักเรียนหญิง 150 คน ไดมาโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี

และมอรแกนและใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย        

สรางขึ้นโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทานและมีคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามกับ .89 การวิเคราะหขอมูลใชการหาความถี่ การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เปรียบเทียบขอมูลโดยใชสถิติที  (t–test Independent) และกําหนดคาความมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มี
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ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานประสิทธิภาพของครูผูสอน              

ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการวัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก          

ทุกดาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21, 3.90, 3.89, 3.91, 3.64 และ 3.96 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาระหวางนักเรียนชายกับ

นักเรียนหญิง ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ดานประสิทธิภาพครูผูสอน ดานสถานที่อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ

วัดผลและการประเมินผล ไมแตกตางกัน 
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 The purposes of this research were to study and compare the satis faction of 

secondary students in the schools under the local administration of Angthong province 

towards the teaching approaches of health and physical education in academic year 2007.  

The sample group of the study was 300 students in the third level–secondary education grade 

3 that divided to 150 male and 150 female.  That has gotten by Krejcie and Morgan  method 

and stratified random sampling.  The research instrument for data collection was a 

questionnaire that have estimated by 3 experts.  The reliability of this questionnaire is .89  The 

data were statistically analyzed by frequency, mean, standard deviation and t–test 

independent at level  .05 

  

 The results of the research were as follow : 

 1. The satisfaction of secondary students in the schools under the local 

administration of Angthong province towards the teaching approaches of health and physical 

education in academic year 2007, over all aspects : purpose of physical education, content 

and curriculum, learning activities, teachers, efficiency, place, equipment and 

accommodation and assessment were in high level by average as follow 3.21, 3.90 3.89, 

3.91, 3.64, and 3.96 

 2. To compare the satisfaction of secondary students in the schools under the local 

administration of Angthong province towards the teaching approaches of health and physical 

education in academe year 2007between male and female students in the following aspects : 

purpose of physical education, content and curriculum, learning activities, teachers’ 

efficiency, plase, equipment, accommoduation and assessment weren’t different. 
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ประกาศคุณูปการ 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสงูจาก ผูชวยศาสตราจารย 

ธาวฒุิ  ปล้ืมสําราญ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  อาจารยลําพอง  ศรรุง          

กรรมการควบคุมปริญญานพินธ รองศาสตราจารยเทเวศร  พิริยะพฤนท และรองศาสตราจารย      

วิสนศักดิ ์ อวมเพง็ คณะกรรการสอบปากเปลาที่ไดใหคาํปรึกษาคาํแนะนําขอคิดเหน็และตรวจ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ ทั้งใหความสนับสนุนเอาใจใสใหกําลงัใจมาโดยตลอดทําใหผูวิจยัสามารถ

ทําปริญญานพินธ จนสําเรจ็ลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาจึงขอกราบขอบพระคณุ

เปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสมชาย  ไกรสงัข  อาจารยขวัญใจ  ตนัสุวรรณ  

ทานผูอํานวยการมนัส ครองญาติ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบใหคําแนะนํา

และแกไขขอบกพรองตางๆ ในการสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยประจําภาควิชาพลศึกษาทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูตางๆ ทาํใหผูวจิัยประสบความสาํเร็จในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูอํานวยการสมาน  วหิกรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 

วัดตนสน ทานผูอํานวยการบวัหลวง พุกเพช็ร ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลหสุทธาวาส  

ทานผูอํานวยการ มนัส  ครองญาติ  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล คณะครูอาจารย

และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก 

ในการนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางในการทําวจิัยเปนอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสมชาย  สุภาวิมล  ผูลวงลบั ผูเปนแรงบนัดาลใจใหผูวจิัย           

มีความมุงมัน่ในการศึกษา คุณแมแสวง  สุภาวิมล  ที่ใหการสงเสริมสนับสนนุและคุณสมลักษณ  

สุภาวิมล  เด็กหญิงพิมพไทย  สุภาวิมล  เดก็ชายพงศกร  สุภาวิมล  ทีเ่ปนกําลงัใจมาตลอด 

 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา  

มารดาที่ใหการอบรมเลี้ยงดใูหความรัก ความอบอุนผูวจิัยและขอขอบคุณคณาอาจารยทกุทาน         

ทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจยั ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน          

ที่ทาํใหผูวิจัยประสบความสําเร็จและไดรับประสบการณอันมีคุณคายิ่ง 
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บทที่  1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

 ปจจุบันโลกมคีวามเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว บุคคลไมสามารถปรับตัวไดทัน 

ตอเหตุการณปจจุบันได การสื่อสารไรพรมแดนปญหาตางๆ จงึเกิดขึน้มากมายตอประชากร       

ความเจริญกาวหนาทางวทิยาศาสตรตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน  ผลตอการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม ทรัพยากรมนษุยจงึตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน  

เพื่อทนัตอเหตุการณดังกลาว ดังนัน้รัฐจึงปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข  

มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขนัและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก (กระทรวงศกึษาธิการ 2545 : 13)         

การเรียนวิชาพลศึกษาเปนวิชาเรียนที่ทาํใหผูเรียนมีสมรรถภาพทางรางกายสมบูรณ แข็งแรง  

และมีการพฒันาทางจิตใจ อารมณและสังคมที่ดีดวย วชิาพลศกึษานอกจากจะเนนเรื่องสมรรถภาพ

ทางกายแลวยงัรวมไปถึงการใชประสบการณการแกไขปญหาไดเปนอยางดีเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจริง 

ทั้งนีว้ิชาพลศึกษายังสอนใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนผูมีความสุภาพ

เรียบรอย เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเหน็อกเหน็ใจผูอ่ืนเปนผูมีความยุติธรรม มีความอดทนอดกลั้น 

และมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ซึง่เกิดจากประสบการณในการรวมกิจกรรมการเรยีนการสอน

วิชาพลศึกษาทั้งสิน้ วิชาพลศึกษาจงึมีบทบาทสาํคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี       

ของประเทศชาติตอไป รัฐบาลตระหนักและเห็นความสําคญัของวิชาพลศึกษา จึงไดมกีารบรรจุ

หลักสูตรวิชาพลศึกษาไวในหลักสูตรของโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศกึษาจนถงึระดบัอุดมศึกษา 

เพราะการพลศกึษาเปนการศึกษาเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตทางกาย ทางสุขภาพและสมรรถภาพ 

รวมทัง้เปนการเรียนรูเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกาํลังกายทีถู่กตอง สรางคนใหรูจักวิธกีาร

สงเสริมสุขภาพเพื่อความยนืยาวของชวีิต และกระทาํตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ไดจัดการศึกษา โดยมุงเนนความสาํคญั 

ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและความรับผิดชอบตอสังคม

เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลกัผูเรียนสาํคัญที่สุด ทกุคนมีความสามารถเรียนรู 

และพัฒนาตนเองได นอกจากนีว้ิชาพลศกึษายงัมีสวนทําใหบุคคลมบีุคลิกภาพที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา            

ซึ่งเปนคุณสมบัติของประชากรที่พงึประสงค ของประเทศชาติ ทางแพทยเชื่อวา การทีน่ักเรียน         

ไดเรียนวิชาพลศึกษานั้นทําใหสมองปลอดโปรง ไดเปลีย่นบรรยากาศจากการที่เรียนเครงเครียด
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จากเรียนวิชาสามัญ ยิง่กวานั้น รางกายคนเราตองการความเคลื่อนไหว หากไดดําเนินอยางถูกวิธี

ถูกหลกัวิชาการ จะทําใหเกดิความแข็งแรง สมบูรณทางรางกายและเปนผลทาํใหจติใจสบาย 

สมองพรอมทีจ่ะเรียนวิชาอืน่ๆ ไดอีกดวย เพราะรางกายกับจิตใจแยกกันไมไดอยางเด็ดขาด ความ

เชื่อนี้มีมาตั้งแตสมัยกรีกโบราณวา “Men sane in Copore sanoor, A sound mind in a sound 

body” หรือจิตใจที่แจมใส ยอมอยูในรางกายที่สมบูรณ 

 ในการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 วิชาพลศกึษาอยูในกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสมัยกอนนัน้ผูคนมักจะมองวาพลศกึษาเปนการพัฒนา

ในทางรางกายเพียงอยางเดียวเพราะวากิจกรรมตาง ๆ ในทางพลศกึษาทําใหมองเหน็ชัดเจน        

ในเฉพาะดานเทานั้น แตในปจจุบันนี้ความคิดตาง ๆ เหลานี้ไดเปลี่ยนไปแลว เพราะทุกสิ่งทุกอยาง

ตองมีความสมัพันธกนัทัง้ทางรางกายจิตใจ ซึ่งจะตองสอดคลองกันไป พลศึกษาเปนวิชาแขนงหนึ่ง

ของกระบวนการศึกษาที่ไมไดมุงพัฒนาเพียงดานรางกาย แตพลศึกษามีเปาหมายที่สําคัญคือ  

1) ใชกิจกรรมเหลานั้นไปอยูในชีวิตประจาํวนั คือ โปรแกรมพลศึกษาเปนเรื่องของการชวยผูเรียน 

ไดรูจักการรวบรวมเอากจิกรรมพลศึกษาบางรูปแบบมาใชในชวีิตประจําวนัจะไดประสบการณทีด่ี

มีคุณคาตอสุขภาพ 2) พัฒนาทางทักษะ คอื การชวยปรบัปรุงทักษะทางรางกาย ซึ่งผูเรียนจะตอง

ไดรับการถายทอดทักษะอยางถกูตองเปนลําดับข้ันตอนจากผูสอน 3) พัฒนาทางดานสมรรถภาพ

ทางกายคือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนประสบความสาํเร็จกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทาง  

พลศึกษาเปนหนทางนาํไปสูผูที่มีสุขภาพด ี4) พัฒนาทางดานอารมณและสังคม ส่ิงแวดลอม            

ในกิจกรรมพลศึกษาชวยผูเรียนมีประสบการณ เกิดการพฒันาการทางทกัษะดานสังคมและอารมณ 

ซึ่งประสบการณนี้ไดมาจากการเขารวมกจิกรรมกับเพื่อน รูแพรูชนะในเกมกีฬา ประสบการณ

ดังกลาวมีความสําคัญตอผูเรียนมาก เพราะจะฝกใหรูจักคนในสังคมภายนอก 5) พฒันาการดาน

ความรูซึ่งเกี่ยวกับความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย  ซึ่งทําใหทราบถึงประโยชน    

ในการออกกําลังกายวามี ประโยชนอยางไร สามารถนําไปใชบอกกลาวผูอ่ืนได (วาสนา คุณาอภิสิทธิ์. 

2536 : 25-27) 

 ในการที่เรียนพลศึกษานัน้ สถานศกึษาทกุแหงตองมีความพรอมในการจัดการศึกษา

ใหแกนกัเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความพึงพอใจในการเรียน ความพงึพอใจเปนสิ่งสาํคัญมาก

สําหรับผูเรียน เพราะเปนความรูสึกของผูเรียนวาพงึพอใจเพียงใดตอส่ิงที่กาํลงัสัมผัสอยู ถาผูเรียน

มีความสุขทําใหผูเรียนอยากเรียนรูไมรูสึกเบื่อหนายกับการเรียน เมื่อผูเรียนมีความสุขใจในการเรียน

จะทําใหผูเรียนมีความรู มีคณุภาพที่จะเปนทรัพยากรทีสํ่าคัญในการพัฒนาประเทศตอไป การที่จะ

ทําใหนกัเรียนสามารถเรียนรูวิชาพลศึกษาไดผลดีนั้น ตองอาศัยปจจัยสําคัญหลายประการ  
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ซึ่งความพงึพอใจเปนปจจัยหนึง่ทีม่ีสวนชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน วิชาพลศึกษา 

การจัดสภาพการเรียนหรือจัดบรรยากาศในการเรียนทีเ่หมาะสม จะทาํใหนักเรียนเกดิ 

ความพึงพอใจและสนุกสนานกับการเรียน โดยครูผูสอนจดับรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนสนใจ

หรือพึงพอใจได ดังนัน้ ในการจัดการเรียนพลศึกษาควรเริ่มจัดตั้งแต 1) เร่ืองของจุดมุงหมาย 

เพื่อที่จะทาํใหเด็กนักเรียนรูวาเรียนอะไรและเมื่อเรียนไปแลวจะไดอะไรบางกับการเรียน 2) ดานเนื้อหา

สาระของหลกัสูตร ซึ่งเนื้อหาสาระตาง ๆ จะมีอยูในตัวหลักสูตรเอง 3) ดานการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

4) ดานประสิทธิภาพของครูผูสอน 5) ดานสถานที่อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 6) ดานการวัดผล

และประเมินผล ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนมีความสําคัญยิ่งในการเรียนพลศึกษา (สุวิทย สวางโรจน.  

2546 : 9 ; อางอิงจาก วรศักดิ์  เพียรชอบ. 2537 : 70) 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทอง จัดการศกึษาตามหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่กระทรวงศกึษาธกิารกาํหนดใหใช         

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาจะใหเกิดประสทิธภิาพและบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น             

ตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การสอน หลกัสูตร งบประมาณ 

สถานที่ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูเรียน การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 

ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารและผูเกีย่วของอื่น ๆ การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง ตางก็ประสบปญหาในดานตาง ๆ ที่แตกตางกนั 

ตามสภาพแวดลอม 

 ดวยเหตนุี้ผูวิจยัจึงเกิดแรงจงูใจที่จะทําวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรยีนการสอนสาระพลศึกษา ปการศึกษา 

2550 โดยโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทอง ที่ผูวิจยัสังกัดอยูมีโรงเรียนในสังกดัอยูทั้งสิน้         

3 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนเทศบาล 1 วดัตนสน 2) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลสุทธาวาส                

3) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อศึกษาวานักเรียนมคีวามพึงพอใจมากนอยเพียงใดตอการเรียน

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อที่จะนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงการจัดหลักสูตรและการเรียน         

การสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในดานตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนบรรลุผล

ตามวัตถุประสงคในดานการเรียนการสอนสาระพลศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาล        

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 
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 2. เพื่อเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 โรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมอืง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550  

จําแนกเปนนกัเรียนชายและนักเรียนหญงิ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 ทําใหทราบความพงึพอใจของเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมือง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550  

และทําใหทราบความแตกตางความพึงพอใจในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษาของนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียน 

การสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาและเปนขอมูลใหผูทีส่นใจนาํไปศึกษาคนควาตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวจิัย 

  ประชากรเปนนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทอง               

ปการศึกษา 2550 ซึ่งมีโรงเรยีนในสงักัดทั้งสิ้น 3 โรงเรียนคือ 

  1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดตนสนมีนกัเรียนชายที่เรียนในชวงชั้นที่ 3 จํานวน 60 คน 

มีนักเรียนหญงิที่เรียนในชวงชั้นที ่3 จาํนวน 63 คน รวมทั้งสิน้ 123 คน 

  2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลสุทธาวาสมนีักเรยีนชายที่เรียนในชวงชั้นที่ 3  

จํานวน 57 คน มนีักเรยีนหญิงที่เรียนในชวงชัน้ที ่3 จาํนวน 50 คน รวมทั้งสิน้ 107 คน 

3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล มีนกัเรียนชายที่เรียนในชวงชัน้ที่ 3  

จํานวน  153 คน มนีักเรียนหญิงที่เรียนในชวงชัน้ที่ 3 จาํนวน 126 คน รวมทัง้สิ้น 279 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษาปการศึกษา 2550       

เปนนกัเรียนชาย 270 คน นกัเรียนหญิง 239 คน รวมทั้งสิ้น 509 คน  จากนั้นนําประชากรที่ได

เทียบตารางการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ เครจซี และมอรแกน (Krejeie and Morgan) 

ไดกลุมตัวอยางจํานวน  226  คน   และทาํการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางไวมากกวาที่กําหนดจากตารางคือ  300 คน 

แบงเปนชาย  150  คน   เปนหญงิ  150  คน 
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 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก นักเรยีนชวงชัน้ที ่3 จาํแนกตามเพศ คอื เพศชายและเพศหญงิ 

  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ปการศึกษา 2550 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจ หมายถึง คณุภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่งเปนผลมาจากความ

สนใจ อารมณ ความรูสึก และแรงจูงใจของนักเรียนทีม่ีตอการเรียนพลศกึษา 

 2. การเรยีนการสอน หมายถงึ วธิีสอนในแบบตางๆ ที่ครูนํามาใชสอนประกอบดวย

การอธิบายการตั้งคําถาม การสาธิต การมอบหมายกิจกรรมใหปฏิบัติ 

 3. สาระการเรียนรูสขุศกึษาและพลศกึษา หมายถึง การศึกษาแขนงหนึง่ที่ใช

กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางดานรางกายโดยกิจกรรมเหลานัน้ไดรับเลือกตามหลกัและวิธีการเปน

อยางดีสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 

 4. นักเรียนชวงชัน้ที่ 3 หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญงิที่เรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 

ถึงนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 5. โรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทอง หมายถึง สถานศกึษาที่อยูใน           

สังกัดเทศบาลเมืองอางทอง ซึ่งมีทั้งหมด 3 โรงเรียน ไดแก  1) โรงเรียนเทศบาล  1  วัดตนสน                    

2) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโลสุทธาวาส 3) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่  3  ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง               

ที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

มีความแตกตางกัน 

 ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง

ที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรู   

สุขศึกษาและพลศึกษาปการศึกษา 2550 นักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 

จําแนกตามเพศ ชาย, หญิง  1) จุดมุงหมายของพลศึกษา 

 2) เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

 3) ประสิทธิภาพของครูผูสอน 

 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 5) สถานที ่ อุปกรณและส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 6) การวัดผลและประเมินผล 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มี
ตอการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่
ผูวิจัยสรางขึ้น 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ

ตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. ความหมายของความพึงพอใจและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 2. วิธีสรางแรงจูงใจในพลศึกษา 

 3. ความหมายและความสําคัญของพลศึกษา 

 4. หลักสูตรการศกึษาพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษา 

 5. องคประกอบในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

 6. บุคลิกลักษณะของครูผูสอนวิชาพลศึกษา 

 7. คุณสมบัติของครูพลศึกษา 

 8. วิธีสอนพลศึกษา 

 9. วัสดุ อุปกรณ สถานที่ และส่ิงอํานวยความ สะดวกในการสอนวิชาพลศึกษา 

 10. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

 11. การจัดกิจกรรมพลศึกษาตามโปรแกรมการบริหาร 

 12. ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 

 13. ทฤษฎีการนําหลักสูตรไปใช 

 14. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 

 15. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  15.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

  15.2 งานวิจัยในประเทศ 

 

1. ความหมายของความพึงพอใจและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 จากการศึกษาคนควาความหมายของความพึงพอใจมีผูใหความหมายและแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจไวดังนี้ 

 วอลเลอรสเตน (Wallerstein. 1971 : 256) ใหความหมายของความพงึพอใจวา  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึน้เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายและอธิบายวา 
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ความพึงพอใจเปนขบวนการทางจิตวทิยาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตสามารถคาดคะเนไดวา

มีหรือไมมีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเทานั้น การทีจ่ะทําใหคนเกดิความพงึพอใจจะตอง

ศึกษาปจจัยและองคประกอบที่เปนสาเหตขุองความพึงพอใจนัน้ 

 กิลเมอร (ประภา  ตุลานนท. 2540 : 23 ; อางอิงจาก Gilmer. 1972 : 25) อธิบายวา

ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถงึผลของทัศนคติตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคประกอบของงาน 

และมีสวนสมัพันธกับลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทาํงาน ซึ่งความพอใจนัน้ไดแก ความรูสึก

ที่มีความสําเร็จในผลงาน รูวาไดรับการยกยอง และรูสึกวามีโอกาสกาวหนาในการทาํงาน 

 กูด (ประภา  ตุลานนท. 2540 : 23; อางองิ จาก Good. 1973 : 320) ใหความหมายของ

ความพึงพอใจวา หมายถงึคณุภาพหรือระดับความพอใจ ซึ่งเปนผลจากความสนใจตางๆ และ

ทัศนคติของบคุคลตอกิจกรรม 

 จากความหมายตางๆ ขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอารมณ 

ความรูสึกและทัศนคติของบคุคลอันเนื่องมาจากสิง่เรา และแรงจูงใจ ซึง่ปรากฏออกมาทาง

พฤติกรรมและเปนองคประกอบที่สําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ 
 1.1 ความพึงพอใจในการเรียนและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 
 ในการจัดการเรียนการสอน การทาํใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเปน

องคประกอบสําคัญที่ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพดังที ่(ประภา  ตุลานนท.  

2540 : 23 ; อางอิงจาก สมบูรณ พรรณภาพ และชัยโรจน  ชัยอินคํา.  2518 : 416) กลาววา  การที่บุคคล

จะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น บุคคลจะตองอยูในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ 

เบื้องตนนั่นคือ บุคคลตองไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม สรุปไดวา นักเรียน 

ที่สติปญญาเทากนั ถามีแรงจูงใจในการเรียนตางกันจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน ซึง่ตรงกบั

ความคิดเหน็ของฮิลล (ประภา  ตุลานนท. 2540 : 23 ; อางอิงจาก Hill.n.d.) ที่วาการเรียนรู 

จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธภิาพที่สุดเมื่อผูเรียนไดรับการจูงใจ 

 กลาวโดยสรุป แรงสูงใจเปนหัวใจสาํคัญของการเรียนรู เพราะมีอิทธพิลตอการเรียนรู

และการสอนสงูมาก ดังนัน้ในการเรียนการสอนผูบริหารและผูสอนจะตองพยายามสรางสิ่งจงูใจ 

ใหเกิดขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ มีความสนใจตอการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะวา           

การเรียนการสอนจะประสบความสาํเร็จไดก็เพราะผูบริหารและผูสอนใหความสาํคัญรวมทั้ง         

เปนความพยายามของผูเรียนดวย 
 1.2 ทฤษฎพีื้นฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจหรือการจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะทีอิ่นทรียถูกกระตุนหรือถูกผลกัดัน

ใหแสดงพฤตกิรรมเพื่อไปยงัจุดหมายปลายทางทีว่างไว แตการจงูใจจะมีไดตองอาศัยสิ่งจูงใจ 



 9 

เปนเครื่องลอดังที่ (ประภา  ตุลานนท.  2540 : 24) กลาวไววา การจูงใจหมายถงึความพยายามชกั

จูงใหผูอ่ืนแสดงออกหรือปฏิบัติตามสิ่งจงูใจ สําหรับส่ิงจงูใจเปนเครื่องลอหรือกระตุนเพื่อใหเกิด

การจูงใจนั้นสอดคลองกับกูด (Good. 1959 : 281) ใหความหมายแรงจูงใจวา แรงจูงใจหมายถึง

วัตถุหรือสภาวะใด ๆ ที่สามารถเราใหเกิดการจูงใจได 

 นักจิตวทิยาแบงการจงูใจเกีย่วกับการศึกษาออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ไดแก การจูงใจที่เกิดจากความรูสึก

ภายในของผูเรียนเอง เชน ความตองการ ความสนใจและทัศนคตทิี่ดีตอวิชาที่เรียนทาํใหผูเรียน 

เกิดความรูสึก กระตือรือรน อยากรูอยากเห็น อยากเรียน เต็มใจและตั้งใจเรียน เพราะตองการ

ความรู มิใชเรียนเพราะหวงัผลอยางอืน่ 

 2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ไดแก การจูงใจที่เกิดจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกมาใชจูงหรือกระตุนใหเกิดการจงูใจภายในขึ้นเปนตนวา วิธสีอนบุคลิกภาพของผูสอน 

และเทคนิคทีค่รูใชในการสอนจะเปนสิ่งจงูใจใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากเรียน การกระทําที่เกิดจาก

แรงจูงใจภายนอกไมไดเปนการกระทํา เพือ่ความสําเร็จในส่ิงนั้นอยางแทจริงแตเปนการกระทํา 

เพื่อส่ิงจงูใจอยางอืน่ เชน การเรียนที่หวังคะแนน นอกเหนือไปจากการไดรับความรู 

 การศึกษาเปนกระบวนการทีท่ําใหผูเรียนมพีฤติกรรมเปลีย่นแปลงไปในทางทีพ่ึงประสงค 

การจูงใจภายในจึงเปนลักษณะการจูงใจทีด่ีและมีอิทธิพลที่สุดตอกระบวนการเรียนรู ดังนัน้จึงควร

สงเสริมใหเกิดแรงจูงใจภายในขึ้นโดยใชการจูงใจภายนอกยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ เชน        

ใชหลักการใหรางวัล และลงโทษการชมเชยและการตําหนิ การแขงขันและการรวมมอืตาง ๆ         

แตในความเปนจริงการจัดการศึกษาโดยทั่วไปมักพบวา การสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ

ภายในขึ้นนั้น กระทําไดยากมากเพราะเหตุนี้ในการจัดการศึกษาจึงพบเสมอวา สวนใหญจะสราง

แรงจูงใจภายนอกกอน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจภายในขึ้นภายหลังและในการสรางแรงจูงใจ 

ไมวาจะเปนแรงจูงใจภายในหรือภายนอกจะตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา จึงจะบังเกิด

ผลดีทั้งนี้เพราะวา เมื่อรางกายเกิดความตองการจะทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจที่เปนตัวกระตุน 

หรือผลักดันใหรางกายแสดงพฤตกิรรม เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการพฤติกรรมที่กระทําจงึมีทิศทาง             

หรือจุดมุงหมาย เมื่อรางกายไดส่ิงที่ตองการแลวก็จะเกดิความพงึพอใจแรงขับก็จะลดลง           

(ประภา  ตุลานนท. 2540 : 25) เพราะฉะนั้นในการเรียน การสอนผูสอนจะตองพยายามสราง

ส่ิงจูงใจใหผูเรียนเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจอยางสม่ําเสมอ เพื่อผูเรียนจะไดสนใจติดตามบทเรียน

อยางตอเนื่องทําใหเรียนรูอยางไดผล 
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 แตเนื่องจากแรงจูงใจ เกิดจากความตองการผูสอนจึงจําเปนตองทราบถึงความตองการ

พื้นฐานของผูเรียนวาประกอบดวยอะไรบาง เพื่อจะไดหาแนวทางสรางสิ่งจูงใจตอบสนอง 

ไดอยางเหมาะสม 

 
2. วิธีการสรางแรงจูงใจในพลศึกษา 
 (วรศักดิ์  เพียรชอบ. 2523 : 82 – 86) กลาววา แรงจงูใจมีความสาํคัญตอการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษามากไมนอยกวาการเรียนการสอนอยางอืน่ การทีค่รูสามารถหาวธิีสรางแรงจงูใจ

ที่ดีไดนั้น นอกจากจะชวยทําใหการเรียนการสอนของนักเรียนไดบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 

อยางมีประสิทธิภาพ แลวยงัจะเปนปจจัยสาํคัญในการทาํใหนักเรียนทีม่ีทัศนคตทิี่ดีตอวิชาพลศึกษา

และสามารถนําวิชาพลศึกษาไปใชใหเปนประโยชนแกตนเองในชวีิตประจําวนั ทั้งในระหวางที่ศึกษา

เลาเรียนอยูในโรงเรียนและหลังจากออกจากโรงเรียนไปแลว ดวยวิธกีารสรางแรงจูงในใจการเรียน

และการฝก 
 1. การสรางความพอใจในการเรียนและการฝก 
 เหตุผลที่สําคัญประการหนึง่ทีท่ําใหนกัเรยีนวชิาพลศึกษา ก็คือความรูสึกพอใจในการ

กระทําหรือการฝกของตนเองในระหวางที่เรียนวิชาพลศกึษานั้น ๆ ฉะนั้นในการเรียนแตละครั้ง         

ครูควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมและมีโอกาสไดทดลองความสามารถของตนเอง  

ในประสบการณใหมๆ ในชัว่โมงเรียนอยางทั่วถงึกนั โดยปกติถานักเรียนมีความสนุกสนานและ

ประสบความสําเร็จในการกระทําของตนเองมักจะชวยทําใหนกัเรียนมีความสนใจและตองการ           

มีสวนรวมในกจิกรรมนั้น ๆ ตอไปอีก แมจะเปนนอกเวลาเรียนก็ตาม ฉะนั้นครูผูสอนควรเลือก  

วิธีการสอน กิจกรรม อุปกรณการสอนและสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีสวนรวม 

และทดลองในประสบการณหรือทักษะใหมๆ อยางทั่วถึงกัน ตัวอยางเชน ในการสอนวิธีเลี้ยงลูกฟุตบอล

ใหนักเรียนไดฝกเลี้ยงลกูพรอม ๆ กนั ทุกคนในเวลาเดียวกนัหรือถามีลูกฟุตบอลไมครบทั่วทุกคน          

ก็ควรแบงนกัเรยีนออกเปนกลุมเทาจํานวนลกูฟุตบอลทีม่ีอยูนัน้และใหแตละกลุมผลัดเปลี่ยนกัน      

เล้ียงลูกหมุนเวยีนกันไป โดยแตละคนไมตองเลี้ยงลูกนานเกนิไปเพื่อไมใหคนอื่น ๆ ยืนรออยูในแถว 

นานเกนิไป จะทําใหนกัเรียนเกิดความเบื่อหนายหรือถาเปนการสอนการยิงประตูดวยหลังเทา 

นักเรียนแตละคนก็ควรจะไดมีโอกาสฝกการยิงประตูดวยหลังเทาดวย เปนตน 
 2. วิธสีอนทีม่ีประสิทธิภาพ 
 วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพเปนหวัใจที่สําคญัยิ่งทีจ่ะทาํใหนกัเรียนมีความตื่นตัว 

กระตือรือรนและสนใจทีเ่รียนหรืออาจจะกลาวอกีนัยหนึ่งวา นกัเรียนจะชอบเรียนหรือสนใจในการเรียน 
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วิชาพลศึกษามากนอยเพียงใดขึ้นกับวิธกีารสอนของครูวามีประสิทธิภาพเพียงใด วิธกีารสอนที่ไมมี

ประสิทธิภาพ นอกจากจะทําใหนักเรียนไมมีความสนใจในการเรียน แลวยังทําใหเกิดปญหา 

ในการปกครองชั้นอกีดวย ฉะนั้น ในการสอนวิชาพลศึกษาที่ดนีั้น ครูควรกําหนดวตัถุประสงค 

ใหชัดเจนเพื่อนักเรียนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคนัน้ได มีการเลือกวธิีการสอน การจัดชั้นการฝก

ตลอดจนอุปกรณการสอนและสถานที่ในการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อใหทุกคน 

ไดสามารถมีสวนรวม และไดเรียนและฝกหัดทักษะดวยความสนุกสนานอยางทั่วถึงพรอม ๆ กัน

โดยไมเบื่อหนายและในขณะเดียวกนันักเรียนก็รูสึกวาตนสามารถฝกหัดหรือเรียนสิ่งที่ครูกําหนดไวได 
 3. การจัดกิจกรรมใหเหมาะสม  
 การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรยีนไดมีสวนรวมตามความสามารถหรือความตองการ 

ของรางกายและจิตใจจะทาํใหนักเรียนสนกุสนาน มีความพยายามและมีความสําเรจ็มากยิ่งขึ้น         

เปนการดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดีอีกวธิหีนึง่ กิจกรรมบางอยางถายากเกนิไป 

นักเรียนเห็นวาเกนิความสามารถของตนเองที่กระทาํไดจะเกิดความทอถอยหรือความเบื่อหนาย 

ในการเรียนขึน้โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาการเรียนการสอนที่มีทัง้นักเรียนชายและนักเรยีนหญิงเรียน

รวมกันดวยแลว ความแตกตางของนักเรยีนกย็ิ่งมากขึน้ ครูก็ควรจะไดพึงระหวงัในความแตกตาง 

นี้มากเปนพิเศษ 
 4. การจัดกิจกรรมที่มีความหมายตอนักเรียน 
 กิจกรรมตางๆ ทีน่ํามาสอนนกัเรียน ควรจะมีความหมายตอนักเรียนในแงที่วานกัเรียน

สามารถนําทกัษะนั้นไปใชนอกเวลาเรียน นอกหองเรยีน นอกโรงเรยีนหรือในชีวิตประจําวนัอยางไร 

เชน ฟุตบอล ตะกรอ แบดมินตัน เทนนิส วายน้ํา หรือการออกกําลงักายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ

ของรางกาย เชน การวิง่ การวิ่งอยูกับที ่การกระโดดเชือก การดันพืน้ การดึงขอหรือทากายบรหิาร

ตาง ๆ กิจกรรมเหลานี้ถาครูไดนําสอนและใหนักเรียนเหน็ประโยชนของการนําไปใชแลวจะทาํให

นักเรียนเห็นประโยชนและความสาํคัญของกิจกรรม และนํากิจกรรมนัน้ไปใชในชีวิตประจําวนัได 
 5. การสรางสภาพการณที่ทาทายตอนกัเรียน 
 นักเรียนมักจะชอบการทาทายในดานตาง ๆ สําหรับทางดานพลศกึษา นักเรียนตองการ

ทาทายในความสามารถของตนเองหรือทดลองความสามารถของตนเอง เชน ทดสอบวา 

ตนมีความสามารถมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนหรือมาตรฐานมีความสามารถ 

มากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนหรือมาตรฐานโดยทั่วไปจะสงูหรือตํ่าใกลเคียงกนัอยางไร 

โดยเฉพาะในกิจกรรมสวนบุคคลงาย ๆ ที่เกี่ยวกับการวัดกําลงั ความแข็งแรงทนทานของกลามเนื้อ 

ความออนตัวของรางกาย ดวยการวิ่ง การกระโดด การดงึขอการลุกนั่งหรือความแมนยํา 

ในการยงิประตู การสงลกู การรับลูก การขวาง การปา การทุม เหลานีเ้ปนตนและควรจะมีวิธกีาร 
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ที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความเขาใจในวัตถุประสงคของการทดสอบนั้น ๆ ดวย ซึ่งทาํไดโดย

เอาสถิติหรือรายเฉลี่ยของสถิติความสามารถทางดานตาง ๆ ของนักเรยีนในหองเรียนหรือของทั้ง

โรงเรียนหรือของนักเรียนในบริเวณละแวกเดียวกนัติดไวกับฝาผนังใหเห็นไดโดยชัดเจน 

และการติดสถติิเหลานี้ควรเปนไปในลักษณะเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดมีความพยายามมากขึน้ 

และไดมีการเปรียบเทียบกบัความสามารถของตนเอง และผลที่ไดก็คอืเปนการเพิ่มความสามารถ 

ของนักเรียนโดยไมรูสึกตัว 
 6. การจัดการแขงขัน 
 เมื่อนักเรยีนไดเรียนทกัษะแตละครั้งแลว ควรจะใหนําทกัษะที่ไดเรียนไปแลวนั้นไปใช

แขงขันในสภาพการณของการแขงขันอยางแทจริง  ซึง่อาจจะเปนการแขงขนัที่ใชทกัษะนั้นอยางเดยีว 

ในรูปของรีเลยหรือการแขงขันผสมทกัษะอยางอืน่ในรูปของเกมการเลน ตัวอยางเชน การเรียน

ทักษะเกีย่วกบัการสงลกูและเลี้ยงลูก เมื่อนักเรียนไดเรียนทักษะการสงลูก รับลูกและไดฝกหัด จนสามารถ 

ทําไดพอสมควรแลว ครูอาจจะจดัใหนักเรียนฝกหัดเลี้ยงลูกและสงลูกแขงขนัในรูปรีเลยเปนตน 
 7. การยกยองในความสําเรจ็ 
 การยกยองในความสาํเร็จคือเปนประเพณีอยางหนึง่ในสังคม คือถาผูใดมีความสามารถ

เปนพิเศษแลวจะมีเครื่องหมายหรือส่ิงของเพื่อเปนสัญลกัษณของความสามารถหรือความสาํเร็จ

นั้น ๆ ตัวอยางเชน อาจจะใหเปนของรางวลัประกาศนยีบัตรหรือประกาศรายชื่อใหเปนที่รับรู

อยางไรก็ดี การใหรางวัลนี้ควรเปนการใหรางวัลที่มีความเกี่ยวของกับกจิกรรมนั้น ๆ โดยตรง 

ที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ตอไปอีก 

 
3. ความหมายและความสําคัญของพลศึกษา 
 นักวชิาการและผูเกี่ยวของกบัวิชาพลศึกษาไดใหความหมายและความสําคัญของ       

วิชาพลศึกษาไวดังนี ้

 กูด (Good. 1959 : 368) ใหความหมายพลศึกษาวา หมายถงึ โครงการเรียนการสอน

และการเขารวมกิจกรรมประเภทตองใชกลามเนื้อมัดใหญ ๆ ทัง้หลาย ซึ่งจัดไวเพื่อทีจ่ะสงเสริม

พัฒนาการของรางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวทางกลไกเจตคติตาง ๆ และนิสัยแหงความประพฤติ

อันดีงามทีพ่ึงประสงคทัง้หลาย 

 บุชเชอร (Bucher. 1960 : 31) ใหความหมายวา พลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่ง 

ในกระบวนการศึกษาทัง้หมด ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะทําใหเกิดการพฒันาการทางรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคมเพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองดีโดยใชกิจกรรมตาง ๆ ที่เลือกเฟนแลว เปนสื่อ 

ใหบรรลุจุดมุงหมายทีว่างไวขางตน 
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 คามิลล และโรซาลิน (Camille and Rosalind. 1963 : 54) ใหความหมายวา พลศึกษา 

เปนโปรแกรมหนึง่ในโรงเรียน ซึง่เปนการศึกษาดานศิลปะและวิทยาศาสตรในการเคลื่อนไหวของ

มนุษย ซึง่จําเปนในการดําเนินชีวิตสําหรับโลกปจจุบันหรือการพัฒนาการเคลื่อนไหวและพฤติกรรม        

ของมนุษย โดยใชกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนสื่อและการกระทําเหลานัน้ จะมีขอกําหนดเปนกฎเกณฑ

แสดงออกอยางชัดเจน หรือแสดงโดยใชหลักความจริงตามธรรมชาต ิ

 วรศักดิ์  เพียรชอบ (2523 : 1) ใหความหมายของพลศึกษาไววา  พลศึกษาเปนการศึกษาทีม่ี

บทบาทสําคญัอยางหนึง่ในหลกัสูตรของโรงเรียน มีจดุมุงหมายที่จะชวยสงเสริมใหนกัเรียนไดมกีาร

พัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม สามารถใชชวีติในสังคมปจจบุันไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

 พงษศกัดิ์  พละพงศ (2527 : 37) ใหความหมายของพลศึกษาไววา พลศึกษาเปนการศึกษา

แขนงหนึ่งของการศึกษาตาง ๆ ซึ่งนําเอากิจกรรมทางพลศึกษาทีเ่ลอืกสรรแลวเปนองคประกอบในการ

สรางคนใหมีคณุคา ทาํใหคนเจริญ งอกงาม ชวยสงเสริมใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

 จรวย  แกนวงษคํา (2529 : 17) ใหความหมายของพลศึกษาไววา พลศึกษาเปนกระบวนการ

ดานการศึกษาอยางหนึง่ที่จะชวยสงเสริมใหนกัเรียนไดมกีารเจริญงอกงามและมีการพัฒนาทั้ง

ทางดานรางกายจิตใจ อารมณ และสังคมโดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาที่เลือกเฟนแลวเปนสื่อกลาง 

ของการเรียนรู พลศึกษาเปนการศึกษาที่ใชกจิกรรมการออกกําลงักายหรอืการเลนกีฬาเปนสื่อ 

ของการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาอยางสมบูรณทัง้ทางรางกาย อารมณ สังคม 

และสติปญญาสามารถมีชวีติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ในปจจุบนัผูบริหารการศึกษามองเหน็

ความสาํคัญของวิชาพลศึกษามากขึ้น โดยไดพยายามปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนหลกัสตูร

เนื้อหาวิชาและตัวครูผูสอนใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา แตยังพบปญหาดานอืน่ ๆ ที่เปนอุปสรรค 

ตอความสําเรจ็ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

 สุวิมล  ตัง้สัจพจน (2540 :14 -15) ใหความหมายพลศึกษาวา การพลศึกษาเปนการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย ทางใจ ทางสุขภาพและสมรรถภาพและยังเปนการเรียนรู          

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมออกกําลงักายทีถู่กตอง การสรางใหรูจักวิธกีารสงเสริมสุขภาพ เพื่อให 

มีชีวิตยนืยาวและกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม พลศึกษาตองพฒันาทัง้หลักฐานบทบาท

และการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนสามารถเปนบุคคลที่เปนประโยชนตอสังคมในฐานะนักสุขภาพ

ที่ดี สรุปไดวา พลศึกษาเปนการศึกษาในแขนงหนึง่ที่ใชกจิกรรมการออกกําลงักายหรอืการเลนกีฬา

เปนสื่อ ซึง่กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดรับการเลือกสรรแลววาสามารถพฒันาใหผูเรียนเกิดการพฒันา

ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรู     
สุขศึกษาและพลศึกษา มีรายละเอยีดดังนี ้(กระทรวงศกึษาธิการ.  2545 : 1-27) 

 ความสาํคัญของกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สุขภาพ  มีความสําคัญยิง่ตอชีวิตความเปนอยูที่ด ี(Well Being)ของคนแตละคน 

และสังคมสุขภาพจึงหมายรวมถึงมิติดานความเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล ทั้งในดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญาและจิตวิญญาณ ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม

สุขศึกษาและพลศึกษามีบทบาทสาํคัญยิ่งตอการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษยใหมี

ความสมบูรณ ความสมดุลและมีคุณภาพ ใหผูเรียนมีความสามารถเรยีนรูดวยพลัง  มคีวามสามารถ

ในการนําความรูและทักษะไปประยุกต เกดิความตระหนักและความรบัผิดชอบตอสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกายของตนเอง สามารถตดัสินใจและเลอืกวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตลอดจน

การมีสวนรวมในการสรางความมัน่ใจในชวีิตความเปนอยูที่ดีและความปลอดภัยของผูอ่ืน             

บนพืน้ฐานของความเปนไทย 
            วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูสขุศึกษาและพลศกึษา 
 สุขศึกษาและพลศึกษาเปนการศึกษาดานสุขภาพที่มีเปาหมาย เพื่อดํารงสุขภาพ        

การสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหยัง่ยนื 

 สุขศึกษา มุงเนนใหผูเรียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมดานความรู เจตคติ คุณธรรม 

คานิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคูไปดวยกัน 

 พลศึกษา มุงเนนใหผูเรียนเกิดการพฒันาโดยรวมทัง้ดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สติปญญาและสังคม ดวยการเขารวมในกจิกรรมการออกกําลงักายและกีฬาและกิจกรรมเหลานัน้

ไดรับการคัดสรรมาเปนอยางดีแลว 

 สุขศึกษาและพลศึกษา จงึมุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพจนมวีถิีชีวิตทีม่ีสุขภาพดี โดยใหมทีั้งความรูความเขาใจ ทักษะหรือกระบวนการคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมตามแนวการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ผลรวมสุดทายคือ ผูเรียน

เกิดการพฒันาที่เปนองครวมของความเปนมนษุยที่สมบูรณ (Holistic) 

 ในการเรียนรูสุขศึกษา ผูเรียนจะไดรับการกระตุนและจูงใจใหกําหนดเปาหมายที่เปนจริง

และมีคุณคาในการพัฒนารปูแบบของวิถชีีวิตที่มีสุขภาพดี พฒันาทกัษะการเขารวมกิจกรรม          

ทางสังคม รูจกัการสรางความรับผิดชอบและสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืนทัง้ทีโ่รงเรียนที่บาน        

และในชุมชน ทั้งชมุชนที่ตนเองอยูอาศัยและชุมชนอ่ืนๆ ที่แตกตางกันออกไป ไดเรียนรูถึงวีถีชวีิต         
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ที่แตกตางกันและยอมรับในความแตกตางนั้น เกิดการพฒันาความสามารถในการเผชิญกับปญหา

ทาทายความเครียด ความกดดัน ความขัดแยงและการสรางเสริมสุขภาพ 

 ในการเรียนรูพลศึกษา ผูเรียนจะไดรับโอกาสใหเขารวมในกิจกรรมทางกายและกีฬา         

ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอยางหลากหลายทั้งของไทยและสากล กิจกรรมทางกาย 

และกีฬาตางๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดสมัฤทธิผลตามศักยภาพดานความเจริญเติบโตและพัฒนาการ        

ทางกายไดปรับปรุงสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย เกดิการพัฒนาทกัษะกลไกอยางเต็มที่         

ไดเรียนรูถึงความสําคัญของการฝกฝนตนเองตามกฎ กตกิา ระเบียบและหลักการทางวทิยาศาสตร

ไดแขงขันและไดทํางานรวมกันเปนทมี ไดรับประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยตรง

ตามความถนดัและความสนใจ ไดคนหาความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมทางการกีฬา

กิจกรรมนนัทนาการกิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและรักการออกกําลังกาย 

 การจัดการเรียนรูในกลุมสุขศึกษาและพลศึกษาในสถานศึกษา มุงเนนใหผูเรียนไดเกิด

การพัฒนาครบถวนจากสาระตาง ๆ คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ชวีิตและครอบครัว  

การเคลื่อนไหว การออกกาํลังกาย การเลนเกม กฬีาและกีฬาสากล การสรางเสริมสุขภาพ

สมรรถภาพ การปองกนัโรคและความปลอดภัยในชีวิต รวมทัง้สามารถจัดใหสอดคลองเชื่อมโยง

บูรณาการกับสาระการเรียนรูอ่ืนๆ อีก 7 กลุมและยังนําไปจัดเปน กิจกรรมพัฒนา ผูเรียนเพื่อการ

เติมเต็มใหแกผูเรียนไดอีกดวย ดงันัน้การจัดการเรียนรูกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา จึงควรจัดให

เหมาะสมกับระดับความสามารถ ความตองการและความสนใจของผูเรียน การจัดกจิกรรม 

การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรใหสอดคลองกับลักษณะของวัฒนธรรมทองถิน่ 

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบาน ชุมชนและทองถิน่

ไปพรอมกัน 

 คุณภาพของผูเรียน 
 เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษาแลว ผูเรียน

จะมีความรู ความเขาใจทีถ่กูตอง มเีจตคติและคานิยมที่ดีในเรื่องธรรมชาตกิารเจริญเติบโต 

และพัฒนาการของมนุษย ชวีิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกําลงักาย การเลนเกม กีฬา

ไทยและกฬีาสากล การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ การปองกนัโรค และความปลอดภัยในชีวติ 

ทักษะปฏิบัติดานสุขภาพและสมรรถภาพจนเปนกิจนิสัย 

 เมื่อจบการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษาในชวงชัน้ที่ 4                

(ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 – 6) ผูเรียนจะมีคุณภาพ ดังนี ้
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 1. สามารถดูแลสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพปองกันโรค หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 

การใชยา สารเสพติดและความรุนแรงไดอยางมีประสิทธภิาพ ดวยการวางแผนอยางเปนระบบ 

 2. แสดงออกถงึความรัก ความเอื้ออาทร ความเขาใจอทิธิพลของครอบครัว เพื่อสังคม

และวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทางเพศ การดําเนนิชีวิต และวิถีชีวิตทีม่ีสุขภาพด ี

 3. ออกกาํลังกาย เลนกฬีา เขารวมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพ

เพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกไดถูกตอง ตามหลกัการเปนประจาํสม่าํเสมอดวยความชืน่ชม

และสนุกสนาน 

 4. แสดงความรับผิดชอบใหความรวมมือและปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัย 

ในการเขารวมกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬาจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือแผนที่กําหนด 

 5. วิเคราะหและประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสี่ยง สรางเสริม

สุขภาพ ดํารงการปองกนัโรค และการจัดการกับอารมณและความเครียดไดถูกตองและเหมาะสม 

 6. ใชกระบวนการทางประชาสังคม สรางเสริมใหชุมชนเขมแข็งปลอดภัยและมีวิถชีีวิตที่ดี 
 สาระการเรียนรูของหลักสูตรกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย

 สาระที่  1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 

 สาระที่  2 : ชวีิตและครอบครัว 

 สาระที่  3 : การเคลื่อนไหว การออกกาํลังกาย การเลนเกม กีฬาไทยและกฬีาสากล 

 สาระที่  4 : การสรางเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพ และการปองกันโรค 

 สาระที่  5 : ความปลอดภัยในชีวิต  
 มาตรฐานการเรยีนรูของหลกัสตูรกลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศกึษา 
 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สาระที่  1 : การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 

 มาตรฐาน พ 1.1 : เขาใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของมนษุย 

 สาระที่  2 : ชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน พ 2.1 : เขาใจและเหน็คุณคาของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะ     

ในการดําเนนิชีวิต 

 สาระที่  3 : การเคลื่อนไหว  การออกกําลังกาย การเลมเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล 

 มาตรฐาน  พ 3.1 : เขาใจ มทีักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกฬีา 

 1. แสดงความสามารถทางกายในการเลนกฬีาประเภทบุคคล กีฬาประเภททีม        

การเคลื่อนไหวที่สรางสรรค การเขารวมกิจกรรม นนัทนาการ และการทํางานตาง ๆ 
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 2. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ และนาํไปใช 

ในการเลนกฬีา 

 3. ประยุกตความคิดรวบยอดจากหลักการทางวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวในการเลน

กีฬาไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน  พ 3.2 : รักการออกกาํลังกาย การเลนเกมและการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจํา

อยางสม่ําเสมอ มีวนิัย เคารพสิทธ ิกฎ กตกิา มีน้าํใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแขงขัน 

และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกฬีา 

 1. ออกกาํลังกายและเลนกีฬาเปนประจําอยูสม่ําเสมอ 

 2. ยอมรับและเห็นคุณคาการออกกําลงักายและการเลนกฬีาเปนประจาํสม่ําเสมอ 

กับการเสริมสรางวถิีชีวิตที่มสุีขภาพดี 

 3. ประยุกตหลักการรุกการปองกันและการใหความรวมมือในการเลนและแขงกฬีา                

ที่เลือกดวยความชื่นชอบ 

 4. แสดงความรูเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยและกลวิธีตาง ๆ  ในระหวาง 

การเลนและการแขงขันกีฬากบัผูอ่ืน และยึดมั่นในการนําไปใชในชีวิตประจําวนั 

 5. แสดงความรับผิดชอบของตนเองในระหวางการเขารวมกจิกรรมทางกาย 

และการเลนกฬีาเปนทมี 

 6. แสดงทกัษะการใหความรวมมือในระหวางการเขารวมกิจกรรมทางกาย 

และการเลนกฬีาเปนทมีตามโครงสรางทีก่ําหนดไว 

 7. แสดงความมีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแขงขนั และชืน่ชมสนุทรียภาพ        

ของการกฬีาทัง้ในการเลน การดแูละการแขงขัน 

 สาระที่  4 : การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปองกันโรค 

 มาตรฐาน พ.4.1 : เห็นคุณคาและมีทกัษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ 

การปองกนัโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 1. วิเคราะหบทบาทและความรบัผิดชอบของบุคคลที่มีตอการสรางเสริมสุขภาพ 

และปองกนัโรค และการสรางเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

 2. ประเมินสุขภาพสวนบุคคลเพื่อกําหนดกลวิธีลดความเสีย่งและสรางเสริมสุขภาพ 

ของตนเอง ชุมชนและสังคม 

 3. ประเมินวิธีการและกระบวนการจัดการกับอารมณและความเครียดและนําไปใช           

ในการวางแผนปรับปรุงตนเอง 
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 4. ออกกําลงักาย พักผอน และเขารวมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมจนเปนกิจนิสัย 

 5. เขาใจงานของสาธารณสุขของชุมชนและของประเทศ และสามารถใหความรวมมือ 

ไดเปนอยางดี 

 6. ประเมิน  สรางเสริมและดํารงสมรรถภาพทางกาย และทางจิตตามหลักการ วิธีการ

และความตองการ 

 7. พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและหรือสมรรถภาพทางกลไกตามความตองการ

จนสําเร็จตามเปาหมาย 

 สาระที่  5 : ความปลอดภยัในชีวิต 

 มาตรฐาน พ 5.1 : ปองกนัและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ อุบตัิเหตุ 

การใชยา  สารเสพติดและความรนุแรง 

 

5.  องคประกอบในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
 ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา จะใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางเอาไวตามหลกัสูตร       

ไดนั้น จะตองอาศัยองคประกอบหลายประการ เชน การเงิน  สถานที ่ อุปกรณการเรียนการสอน 

หลักสูตรและระบบการบริหารงาน โดยครูพลศึกษาจะตองมีคุณสมบัตแิละมีบุคลิกลกัษณะที่ด ี

เพื่อดําเนินงานดานพลศึกษาของโรงเรียนใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค เชน รูจุดมุงหมาย      

ของการเรียนการสอนและหลักสูตร มีความรู ความสามารถในการสอนที่จะทาํใหนักเรียน             

เกิดความสนใจ เกิดเจตคตทิี่ดีตอวิชาพลศึกษาอีกทั้งตองติดตามความเคลื่อนไหวทางพลศึกษา 

อยูเสมอ สามารถควบคุมอารมณของตนเองได และมีความอดทน ขยนัขันแข็ง มีสุขภาพดี             

ทั้งทางรางกายและจิตใจ มีมนุษยสัมพนัธและบุคลิกภาพที่ดี มทีักษะดานกีฬา มีความเชื่อมั่น          

ในตนเอง เปนพลเมืองที่ดี และศรัทธาในอาชีพของตน (ผาณิต  บิลมาศ.  2522 : 256) 

 

6.  บุคลิกลักษณะของครูผูสอนวิชาพลศึกษา 
 บุคลิกลักษณะ หมายถึง ทกุสิ่งทกุอยางในลักษณะรวม ๆ ของบุคคลหนึง่ เชน กริยา 

ทาทาง รูปราง สัดสวน น้าํเสยีง คาํพูด ความคิดเห็น ทัศนคติ ที่สามารถแสดงใหผูอ่ืนมองเหน็ได 

ซึ่งบุญเจอ สุวรรพฤกษ (2523 : 11 – 12 ) กลาววา ครูพลศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีตองมีคุณลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

 1. เปนผูมีสุขภาพดีทัง้กายและจิตใจ สุขภาพประกอบดวยความแข็งแรง วองไว   
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มีความอดทนไมเจ็บปวย และไมพิการ สุขภาพจิตประกอบดวย มีอารมณดี ราเริง ยิ้มแยมแจมใส 

มองโลกในแงดี มีใจหนักแนน มีความยุติธรรม มีเหตุผลเปนตน 

 2. เปนผูมีความรูและทักษะในทางพลศึกษาดี หมั่นแสวงหาความรูในทนัสมัย ฝกฝน

ทักษะและประสบการณเพิม่เติม 

 3. รูเทคนิคในการถายทอดความรูและทักษะใหแกนกัเรียน มีความสามารถในการสอน 

และฝกทักษะใหเขาใจแจมแจง และสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. มีความประพฤติอยูในศีลธรรมและระเบียบวนิัย แตงกายเรียบรอยถูกตอง 

ตามวัฒนธรรม สะอาด และเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกจิ 

 วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ (2536 : 168) กลาววา บุคลิกลักษณะของครูพลศึกษาในภาพรวม

มีลักษณะดังตอไปนี้ คือ เปนผูที่มีสุขภาพดทีั้งกายและใจ เปนผูที่มีความสามารถพิเศษในการสอน

การฝกปฏิบัตแิละการมีสวนรวมในกฬีาไดหลายประเภท มีความตองการและพรอมทีจ่ะบริการ 

แกบุคคลทั่วไป เปนผูที่แตงกายสะอาดเรยีบรอย เหมาะกับสถานที่ ครูพลศึกษาตองเปนแบบอยาง

ที่ดีของนกัเรียนไดและมีบุคลิกลักษณะของความเปนผูนาํและมีความยุติธรรม 

 จะเหน็ไดวา ครูพลศึกษานับวาเปนหวัใจสาํคัญของวิชาพลศึกษา ถาครูพลศึกษาสามารถ

จัดโปรแกรมพลศึกษาโดยใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษาวิชาพลศึกษาของชาติ อีกทั้งครู 

ผูบริหาร นักเรยีน ตลอดจนผูปกครองก็จะเห็นความสาํคญัของวิชาพลศึกษาและตองการสนับสนนุ

ใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตอไป ดังนัน้ ครูผูสอนวิชาพลศึกษาควรสํานึกในหนาที ่

และความรับผิดชอบของตนเองอยูตลอดเวลาดวย 

 

7.  คุณสมบัติของครูพลศึกษา 
 จรินทร  ธานีรัตน  (2519 : 34) กลาวถึงคณุสมบัติของครูพลศึกษาไววา ครูพลศึกษา 

ควรมีวัยอนัสมควร มีสุขภาพดีอันจะเปนตัวอยางของเด็กไดเสมอ มบีุคลิกภาพที่ดีและสงางาม 

และมีความเปนมิตร ความประพฤติดีงาม นาเลื่อมใส มคีวามรูความเขาใจ มทีักษะกีฬา 

และความสามารถในทางพลศึกษาเปนอยางด ีเปนผูทีรู่จักปรับปรุงตัวเองใหทนัสมยั  

ทันตอเหตุการณอยูเสมอ มสีมรรถภาพในการเลนเกมกฬีาไดดวย มีความสามารถในการสอน  

รูวิธีการสอน การฝก ตลอดจนรูจักวธิีการดําเนนิงานพลศึกษาในโรงเรยีนไดเปนอยางดี 

 วรศักดิ์  เพียรชอบ  (2523 : 40) กลาวถงึคณุสมบัติของครูพลศึกษาไววา ครูพลศึกษา 

ควรจะมีลักษณะที่สําคัญ ดงัตอไปนี ้

 1. เปนผูที่มีความรูทัง้ในดานวิชาการศึกษาทั่วไป วิชาครู และวิชาพลศึกษา 
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 2. เปนผูที่มีศรทัธาในวิชาชพีพลศึกษาอยางแทจริง 

 3. เปนผูที่มีความรูสึกในความรับผิดชอบสูง 

 4. เปนผูที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกระตือรือรน 

 5. เปนผูที่มีบคุลิกภาพที่ดมีสุีขภาพสมบูรณ 

 6. เปนผูที่มีคณุธรรม มีจิตใจโอบออมอารีเอื้อเฟอเผื่อแผ และมีน้าํใจเปนนกักฬีา 

 7. เปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานรางเริง 

 วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ (2536 : 320 – 321) ไดกลาวถงึครูพลศึกษาที่ดี ควรมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

 1. เปนผูที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต 

 2. เปนผูมีความสามารถในการฝก การสอนและมีสวนรวมในกฬีาตาง ๆ ในหลายประเภท 

 3. มีความตองการและพรอมที่จะใหบริการแกบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนการใหความชวยเหลือ 

 4. มีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะทักษะยอยและการเคลื่อนไหวตาง ๆ ออกมา

ใหนักเรียนเหน็ไดอยางถูกตองชัดเจนไมผิดพลาด 

 5. มีความสามารถทีจ่ะทาํใหนกัเรียนเกิดความรูสึกพึงพอใจและอยากที่จะฝก 

และเลนกฬีาตอไป 

 6. เปนผูที่มีรูปรางและลักษณะทาทางเหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา 

 7. มีน้าํใจเปนนักกฬีาและพยายามปลูกฝงใหนักเรียนมคีุณสมบัติของผูมีน้ําใจ 

เปนนกักฬีาอยูเสมอ 

 8. เปนผูที่มีลักษณะของความเปนผูนาํ (Leadership) 

 9. เปนผูที่มหีลักการหรือมีอุดมคติของตนเอง มีบุคลิกดีและมีคุณธรรม 
 
8.  วิธีสอนพลศึกษา 
 วิธีสอน คือรูปแบบของการดําเนนิการการถายทอดความรู การกาํหนดรูปแบบ 

สามารถดาํเนนิไดหลายวิธีและหลายเหตุผล แตในการกาํหนดวิธีสอนจะตองคํานงึถงึชนดิของความรู  

ที่จะถายทอด วิธีการสื่อสารที่จะใชระหวางผูสอนและผูเรียนและเทคนคิ ตลอดจนอปุกรณ  

ซึ่งชวยในการถายทอดความรูที่มีอยูและสามารถสรางเสริมข้ึนได  (รุงทิวา  จักรกร. 2527 : 35)  

 วิธีสอนนับวาเปนหวัใจสําคญัในการสอนของครู เนื่องจากเปนตัวเชื่อมระหวาง 

ประสบการณเนื้อหากับตัวนกัเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือมีพฤติกรรมจากจุดมุงหมาย

ที่วางไว ครูที่ดจีึงตองเลือกวิธทีี่สอนที่เหมาะสมกับลักษณะความตองการ ความสนใจ ความพึงพอใจ 
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ตลอดจนเนื้อหาวิชา ประสบการณและสถานการณในการเรียนวิชานั้น ๆ เพื่อผูเรียนจะไดเกิด 

การเรียนรูไดเร็วและเปนผลดี สําหรับวิธีสอนที่สามารถนํามาดัดแปลงใช ในการสอนวิชาพลศึกษา

มีดวยกนัหลายวิธีดังนี ้วรศกัดิ์ เพยีรชอบ (2523 : 109-116) ไดรวบรวมไวมีดงันี ้

 1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 

 2. วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต (Explanations and Demonstration) 

 3. วิธีสอนแบบใหนักเรียนไดกระทําหรือฝกหัดดวยตนเอง 

 4. วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion) 

 5. วิธีสอนแบบมอบหมายงานหรือโครงการใหนกัเรียนทํา (Assignment or Project) 

 6. วิธีสอนแบบใหการบาน (Homework) 

 7. วิธีสอนแบบทดลอง (Experiments) 

 8. วิธีสอนแบบคําถาม – คําตอบ (Questions and Answers) 

 9. วิธีสอนแบบใชตําราเรียน (Textbox) 

 10. วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) 

 การสอนพลศึกษาสวนใหญจะตองประกอบไปดวยขั้นตอนที่สําคัญ 5 ข้ันตอน คือ           

การอบอุนรางกาย การอธิบายประกอบการสาธิต การฝกหัดเพื่อใหมทีักษะ การนาํทักษะที่เรียน 

ไปเลนจริง ๆ และข้ันสุดทายการสรุปและสุขปฏิบัติ (พิศ เจริญพงศ.  2528 : 30) 

 

9.  วัสดุอุปกรณ  สถานที่  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอนวิชาพลศึกษา 
 (Supplies, Equipment and Facilities in Physical Education Teaching) 
 เนื่องจากการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเปนลักษณะของการเรียนรู ดวยการปฏิบตัิ

ประกอบกับการใชวัสดุ อุปกรณ สถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวกแตกตางจากวชิาอื่น ๆ  

ครูพลศึกษาและผูบริหารโรงเรียนจงึตองมองเห็นประโยชนและความสาํคัญ เพราะถาจัดไดเหมาะสม

เพียงพอจะชวยใหการปฏิบัติงานของครูเกิดประสิทธิภาพยิง่ขึ้น วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์. (2536 : 

292 – 293) กลาวไวดังนี ้
 1. วสัดุและอปุกรณ  (Supplies and Equipment) 
  1.1 วัสดุ  คือ  ส่ิงของตาง ๆ ที่กําหนดเวลาการใชงานอยางจํากัด เชน ลูกฟุตบอล  

ลูกวอลเลยบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกแบดมินตัน  เชือก  เปากระดาษทีใ่ชในการกฬีายิงปน เปนตน 

  1.2 อุปกรณ  คือ  ส่ิงตางๆ ที่มีสภาพคงทนถาวรมากกวาวสัดุ เชน แปนบาสเกตบอล  

ตาขาย  คาน  แผนน้ําหนัก  ไมซอฟทบอล  เบาะ รองเทา  เปนตน 
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  1.3 บุคลากรที่เกี่ยวของกบัการจัดดําเนินการเกี่ยวกับระบบตางๆ ของวัสดุ
และอุปกรณ คือ ครูพลศึกษา ผูฝกสอนกีฬา นกักฬีาและนักเรียนผูสนใจ เพราะการจัดวัสดุ

อุปกรณมีความจําเปนตอการสอนอยางมาก จะตองมีการวางแผนดวยบุคคลที่มีความรู จึงจะทําให

การใชวัสดุและอุปกรณดําเนินไปดวยความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประหยัด วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ

องคประกอบตาง ๆ หลายประการ เชน บุคลากร การจําหนาย การเลือกซื้อ  การจัดเกบ็ การดูแลรักษา 

สถานที่เก็บและอื่นๆ 

 2. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) สถานทีท่ี่ใชในการเรียน การสอน        

พลศึกษาเปนปจจัยสําคัญทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียนดวยเชนกนั สถานที่

มีทั้งในรม เชน โรงยมิส  หองเรียน  สระวายน้ํา  เปนตน และสถานที่กลางแจง เชน สนามฟุตบอล 

สนามเดก็เลน สระวายน้าํ ลูวิ่ง เปนตน ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหลานี้ จะเปนสวนสาํคัญ            

ที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพการสอนเปนอยางด ี

 

10.  กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
 กิจกรรมพลศกึษา นับวาเปนกิจกรรมที่สําคัญยิ่งในการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เพราะพลศึกษาเปนเครื่องชวยพฒันาลกัษณะนิสัย  

และความสามารถตาง ๆ ของผูเรียนแตละคน ระหวางที่ผูเรียนพลศกึษาหรือเลนกฬีาตาง ๆ  

ครูยอมมีโอกาสศึกษาและรูถึงนิสัยใจคอ พฤติกรรมและความตองการของผูเรียนไดดี การสังเกต 

เห็นพฤติกรรมจะทําใหครูรูวาผูเรียนบกพรองเรื่องใดพอใจหรือสนใจเรือ่งอะไรและมีความสามารถ

ความถนัดทางดานใด ซึ่งเปนขอมูลใหครูหาทางแกไขไดถูกตองและชวยใหผูเรียนปรับปรุงตนเอง

ใหเหมาะสมกบัสังคมและเขาพบเพื่อนฝงูได กิจกรรมพลศกึษาสวนใหญใหมีการเลนเปนกลุมเปนทีม 

ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรูจักวิธีเลนรวมกนั เลนเพื่อสวนรวม เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม กิจกรรม

บางอยางชวยฝกใหผูเรียนรูจักใชอวัยวะใหสัมพนัธกัน รูจักบังคับ เคลื่อนไหวรางกาย 

 วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ (2536 : 320 – 326) ไดกลาวถงึการเลือกจัดกิจกรรมพลศึกษาไววา

ควรเปนกิจกรรมที่มีลักษณะดังนี ้

 1. มีคุณคาตามจุดมุงหมายของวิชาพลศกึษาคือ เสริมสรางใหนักเรียนเกิดพฒันาการ

ตางๆ ตามจุดมุงหมาย 

 2. มีความสนกุสนานและทาทายความสามารถของนักเรียน 

 3. สามารถปรบัใหเหมาะสมกับวัยและความสนใจของนกัเรยีน และถาเปนไปไดควรให

นักเรียนไดเลือกเรียนเอง 
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 4. อาศัยทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนเปนพืน้ฐาน เพื่อความปลอดภยัและเปนการสราง

แรงจูงใจ 

 5. เหมาะสมกบัอุปกรณ สถานที่และสิง่อํานวยความสะดวกตลอดจนความสามารถของครู 

 6. สามารถนําไปใชในโอกาสตอไปได คือ การนาํไปใชนอกเวลาเรียน 

 7. มีคุณคาตอสุขภาพ และมคีวามปลอดภยั 

 8. สอดคลองกับนโยบาย ปรัชญา และแนวการบริหารของโรงเรียน 

 9. สงเสริมการแสดงออกของแตละบุคคล 

 10. สอดคลองกับกิจกรรมทีน่ักเรียนปฏิบตัิโดยปกตินอกหองเรียนอยูแลว 

 11. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการแสดงออกที่ดทีีสั่งคมยอมรับ 

 
11.  การจัดกิจกรรมพลศึกษาตามโปรแกรมการบริหาร  ควรมีลักษณะดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมพลศึกษาตามโปรแกรมการบริหาร  ควรมีลักษณะดังนี ้

 1. การสอนในชั้นเรียน (Class Instruction) เนนเรื่องประสบการณพลศึกษาการจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนทุกคนทัง้ชายทัง้หญิงในชั่วโมงสอนตามปกติเปนประจาํ 

 2. กิจกรรมพลศึกษาพเิศษ (Adapted Activities) เปนการจัดประสบการณ  

เพื่อใหสนองตอบตอความตองการและความสนใจของนกัเรียนที่ไมสามารถจะเขารวมกิจกรรม 

การเรียนปกตไิดหรือจัดเวลาพิเศษเพิ่มเตมิใหแกคนที่อยากรูมากขึ้น 

 3. กาจัดกิจกรรมกีฬาระหวางหอง (Extra class Athletic Activities)เปนโปรแกรม

ตอเนื่องกับการสอนในชัน้เรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมการฝกและการแขงขัน 

 4. การแขงขนักีฬาในโรงเรยีน (Intramural Activities) เปนสวนหนึ่งในโปรแกรมพลศึกษา 

ซึ่งตองจัดและดําเนนิการอยูภายในโรงเรียน พรอมทัง้ใหนักเรียนทกุคนมีสวนรวมอยูดวย 

 5. การแขงขนักีฬาเปนพิเศษ (Extramural Activities) เปนการจัดการแขงขันกีฬา เพื่อให

นักเรียนไดเขาไปมีสวนรวมในวนัพิเศษตาง ๆ เชน วนักฬีาสี  วนัสปอรตเดย เปนตน โดยอาจมนีักเรยีน

จาก 2 หรือ 3 โรงเรียน มาเขารวมในการแขงขัน แตไมใชโปรแกรมระยะยาวหรือไมใชการแขงขัน

ประจําเขตหรอืชิงความเปนผูชนะเลิศ 

 6. การแขงขนักีฬาระหวางโรงเรียน (Interscholastic Athletic Activities) เปนโปรแกรมทีม่ี

ตัวแทนจากโรงเรียนตาง ๆ มาแขงขันกนั ซึ่งรวมทั้งการแขงขันประจําฤดูประจําปและมีการจัด 

รูปแบบการดําเนินการแขงขนัเพื่อชิงความเปนผูชนะเลิศ 
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 7. การแขงขนักีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ (Related Activities) เปนการแขงขันระหวาง

ชมรม สมาคมหรือกลุมตาง ๆ ของนักเรียนเปนการจัดดําเนินการ เพื่อเสริมสรางโปรแกรมพลศึกษา

ใหสมบูรณข้ึน 

 8. กิจกรรมพลศึกษาเพื่อนนัทนาการ (Recreational Activities) เปนโปรแกรมการจัด

กิจกรรมพลศกึษาใหนกัเรียนไดเลนไดฝกในเวลาวาง นอกเหนือจากเวลาเรียนและเวลาแขงขันตาง ๆ 

การไดฝกเพิ่มเติมเชนนี้จะทําใหนักเรียนเกดิการเรียนรูทีม่ั่นคงยิ่งขึ้น 

 

12.  ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร 
 กมล  สุดประเสริฐ (ประพิมพพร  โชคสุวฒันสกุล และคณะ. 2539 :10 ; อางอิงจาก           

กมล  สุดประเสริฐ. 2516 : 10) กลาววา หลกัสูตร คือ กจิกรรมและประสบการณ ทัง้หลายที่จัดใหกับเด็ก 

รวมถึงการสอนของครูที่มีตอนักเรียน ตลอดจนหนังสือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดวย 

 สุมิตร  คุณานกุร (ประพิมพพร  โชคสุวัฒนสกุล และคณะ.2539 : 10 ; อางองิจาก  

สุมิตร  คุณานกุร.  2518 : 3 – 4) กลาววา หลักสูตรในระดับโรงเรียน หมายถงึ โครงการที่ประมวล

ความรูและประสบการณทัง้หลายที่โรงเรียนจัดใหกับนักเรียนไมวาจะเปนภายในหรอืภายนอก

โรงเรียนก็ตาม เพื่อใหผูเรียนพัฒนาไปตามความมุงหมายที่กาํหนดไว และไดทําการวิจัย เร่ือง 

“ความหมายของหลักสูตร” โดยสํารวจความคิดเห็นจากบุคคลหลายอาชีพดวยกนัไดผลสรุปดังนี ้

 1. กลุมศึกษานิเทศก (71.88%) เห็นวา หลกัสูตรคือ มวลกิจกรรมประสบการณ

ทั้งหลายที่มีอยูในและนอกหลักสูตร ซึง่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทุกดาน 

 2. กลุมหวัหนาสถานศึกษา (78.26%) เห็นวาหลกัสูตรคือ ประมวลกจิกรรม 

และประสบการณทั้งหลายที่จดัทั้งในและนอกหองเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อใหเด็กเกิดพัฒนาทุกดาน 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (ประพมิพพร โชคสุวฒันสกุล และคณะ. 2539 : 10 ; 

อางอิงจาก กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. 2522 : 1) ไดใหความหมายวาหลกัสูตร หมายถึง

ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรยีนจัดใหนักเรยีนทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดความรูที่ดี

มีทักษะและเจตคติที่ดีอันจําเปนในการดํารงชีวิต 

 เสริมศรี ไชยศร (ประพิมพพร  โชคสุวฒันสกุล และคณะ. 2539 : 11 ;  อางอิงจาก 

เสริมศรี  ไชยศร. 2526 : 1 – 2 ) ไดกลาวถงึความหมายของหลักสูตรในลกัษณะทีเ่ปนมวลประสบการณ 

 เซเลอรและอเล็กเซนเดอร (ประพิมพพร  โชคสุวัฒนสกุลและคณะ. 2539 : 1; อางองิจาก 

Saylor and Alexander. 1954) กลาววา หลักสูตรหมายถึง 1) ความพยายามทัง้หมดของโรงเรียน

ที่จะทําใหเกิดผลที่พึงปรารถนาในสถานการณทั้งในและนอกโรงเรียน 2) ยอดรวมทั้งหมดของความ 
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พยายามของโรงเรียนที่จะทาํใหเกิดผลตอการเรียนรู ไมวาจะเปนในหองเรียน ในสนามหรือในโรงเรียน 

 โอลิเวอร (ประพิมพพร  โชคสุวัฒนสกุล และคณะ. 2539 : 1; อางอิงจาก Oliver. 1972) 

กลาววาหลักสตูรหมายถึง โปรแกรมการศึกษา ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมการเรียนการสอน

โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนและโปรแกรมการแนะแนว 

 นิตยา  สุวรรณศรี (2538 : 4) สรุปความสําคัญของหลกัสูตรไวดังนี ้

 1. หลกัสูตร เปนแผนปฏิบัตงิานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏบิัติงานของครู เพราะหลกัสตูร

จะกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนและการประเมนิผลไวเปนแนวทาง 

 2. หลกัสูตร เปนขอกําหนดแผนการเรียน อันเปนสวนรวมของประเทศ เพื่อนําไปสู 

ความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาต ิ

 3. หลกัสูตร เปนเอกสารทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาปฏิบัติตาม 

 4. หลักสูตร เปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเริ่มการสอนในสถาบันการศึกษา      

ระดับตางๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ 

บุคลากร ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาดวย 

 5. หลกัสูตร เปนแผนการดําเนนิงานของฝายบริหารการศึกษา เพื่อทีจ่ะอํานวยความสะดวก

ควบคุมดูแลและติดตามผลใหเปนไปตามนโยบาย การจัดการศึกษาของรัฐดวย 

 6. หลกัสูตรจะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพฒันาการตาง ๆ 

ของเด็กตามจดุมุงหมายของการศึกษา 

 7. หลกัสูตร จะกําหนดลักษณะรูปรางของสังคมในอนาคตวาจะเปนไปในรูปใด 

 8. หลกัสูตร จะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติทีจ่ะเปน

ประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลงัซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาต ิ

 9. หลกัสูตร จะเปนสิง่บงชี้ความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือ 

ในการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาโดยมหีลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัยมปีระสิทธิภาพทนัตอเหตุการณ

และการเปลี่ยนแปลง ยอมไดกําลังคนที่มปีระสิทธิภาพ 

 ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (ประพิมพพร โชคสวุัฒนสกุล และคณะ. 2539 : 11; อางองิจาก 

ธวัชชัย  ชยัจิรฉายากุล.  2529 : 10) กลาววา หลักสูตรหมายถงึ กจิกรรมและประสบการณ

ทั้งหลายที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน 

 สมโภช  อเนกสุข (ประพิมพพร โชคสุวฒันสกุล และคณะ. 2539 : 11 ; อางองิจาก 

สมโภช  อเนกสุข. 2530 : 3) กลาววา ปจจุบันหลกัสูตร หมายถงึ มวลประสบการณหรือกิจกรรม
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ตาง ๆ ทีท่างสถาบันการศึกษาจัดขึ้นทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและชวยใหเกิดพฒันาการในทกุดาน 

 จากคํากลาวขางตนพอสรุปไดวา หลักสูตรหมายถงึ โครงการใหการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรูความสามารถและคุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษา        

ที่กําหนดไว เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนไดจัดการศึกษาแกนกัเรียน โดยมุงใหนักเรียนไดรับ            

การพัฒนาทุกๆ ดาน ตามความมุงหมายที่วางไว ยงัรวมถึงกระบวนการกําหนดจุดมุงหมาย 

กิจกรรมการเรยีนการสอน การใชส่ือการเรยีนการสอนและการประเมนิผลรวมทั้งกจิกรรมตาง ๆ            

ที่จัดใหนักเรียนทัง้ภายในและนอกโรงเรียน (วาสนา คณุาอภิสิทธิ์. 2541 : 3) 

 ดังนัน้ การจัดการศึกษาจะสาํเร็จไปไดดวยดี จําเปนจะตองมีหลกัสูตรที่เปรียบไดกับ

แนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 

13.  ทฤษฎีการนําหลักสูตรไปใช 
 สงัด  อุทรานันท  (2527 : 259–261) กลาววา การนําหลกัสูตรไปใชเปนขั้นตอนหนึ่ง  

ในกระบวนการพัฒนาหลกัสตูร กลาวคือ หลังจากไดรางหลักสูตรสําเรจ็แลวก็จะนําหลักสูตรไปใช

เปนแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนตอไป การนาํเอาหลักสูตรไปใหถึงผูรับอันหนึ่งใหแก

นักเรียนนัน้จะสงผานผูเกี่ยวของและผานระดับการปฏิบตัิหลายระดับ ซึ่งเมื่อนับต้ังแตระดับเร่ิมตน

ไปถึงระดับสุดทายจะเปนดังนี ้

 1. หลกัสูตรระดับอุดมการณ 

 2. หลกัสูตรระดับเอกสาร 

 3. หลกัสูตรระดับการเรียนรู 

 4. หลกัสูตรระดับปฏิบัติการ 

 5. หลกัสูตรระดับระดับประสบการณ 

 จากลําดับข้ันตอนของการทํางานเกี่ยวกับหลักสูตรที่กลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา การที่หลักสูตร

ซึ่งเร่ิมตนกําหนดจากความคิดของคณะพัฒนาหลักสูตรจนไปถึงผูเรียนนัน้ จะผานขัน้ตอน  

การนาํไปใชอยูหลายขั้นตอน ผูถายทอดในการนําเอาอุดมการณของคณะพัฒนาหลักสูตรไปถึงผูเรียน

นั้นก็ไดแกครูจะตองไดรับการสนับสนนุจากผูบริหารที่เกีย่วของทุกระดบั 

 วิชัย  ดิสสระ (2537 : 182 – 183) กลาววา การนําหลักสตูรมัธยมศึกษาไปใช 

เปนกิจกรรมที่สลับซับซอนและกวางขวางมาก จริงอยูแมวาการใชหลักสตูรในทางทฤษฎีโดยทั่ว ๆ ไป 

จะมีลําดับข้ันตอนที่เรียงลาํดับไวอยางตอเนื่องกัน โดยเริม่ตนทีก่ารทาํความเขาใจและการวิเคราะห
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ดวยหลกัสูตรทั้งฉบับ การทาํเอกสารประกอบหลักสูตรอันเปนการแปลงหลักสตูรไปสูการสอน        

การจัดบุคลากร การจัดปจจยัสนับสนนุการใชหลกัสูตร การจัดกจิกรรมตาง ๆ การวัดผลประเมนิผล

การเรียนการสอน การนิเทศติดตามและสิ่งที่สําคัญที่สุดของการนาํหลกัสูตรไปใชก็คือ การสอน

ของครูหากดําเนินไปอยางดมีีคุณภาพแลวจะเปนการนาํผูเรียนไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร การนาํหลกัสตูรไปใชใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการ จดุมุงหมาย 

โครงสรางและเกณฑการใชหลักสูตรนัน้ ผูที่มีสวนเกีย่วของควรที่จะทาํความเขาใจในเรื่องนี้ใหชัดเจน 
 ขอบขายหรอืกระบวนการนําหลักสูตรพลศกึษาไปใช 
 วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  (2541 : 148) ไดกลาววา หลงัจากการเขียนหลักสูตรออกมา           

เปนลายลักษณอักษรแลว ข้ันตอนตอไปของการทาํใหหลักสูตรประสบความสาํเร็จและเปนขั้นตอน

ที่สําคัญ คือ การนําหลักสูตรไปใชหรือการนําหลักสูตรเขาไปในชีวิตของนักเรียน ซึ่งผูไดรับผลจาก

หลักสูตรตอไปถาไมมีการใชหลักสูตรเปนประจําหรือใหถูกตอง ก็จะไมมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ 

เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นใหม 

 หลังจากที่กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการไดผลิตหลักสูตรระดับชาติออกมา  โรงเรียน

ทุกแหงก็ตองนาํหลักสูตรนั้นมาใช แตเมื่อโรงเรียนแตละแหง แตละจังหวดัมีความแตกตางกนั  

การนาํหลกัสตูรมาใชใหเกดิประสิทธิภาพ จงึไมควรมกีระบวนการเหมือนกันไปทกุโรงเรียน ยกเวน 

กระบวนการหลักและใครที่จะทําใหเกิดสิง่นั้นไดดีไดก็คงไมพนครูผูสอนนัน่เอง ประสิทธิภาพ 

ของครูผูสอนจึงมีความสําคญัมาก 

 วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  (2541 : 148 - 178) ไดกลาวถงึขอบขายหรือกระบวนการ        

การนาํหลกัสตูรวิชา พลศึกษาไปใชคือการปฏิบัติใน 3 ขอบขาย ดังนี ้
 1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
 ปจจุบันหลักสตูรที่ใชอยูเปนหลักสูตรที่กรมวิชาการกาํหนดใหใชกับโรงเรียนทั่ว ๆ ไป        

ทุกระดับทัว่ประเทศเรียกไดวาเปนหลกัสูตรระดับชาติ แตถึงแมวาหลกัสูตรระดับชาติจะไดกําหนด

จุดมุงหมายเนือ้หาวชิา กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไวก็ตาม การกาํหนดนัน้       

ก็เปนไปในลกัษณะที่กวางขวางและยืดหยุน ฉะนัน้ การนําหลักสูตรระดับตาง ๆ ไปใชโดย

ปราศจากการประยุกตและดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพดังกลาว จงึเปนเรื่องที่ไมอาจทาํได  

หรืออาจทาํไดก็ไมมีประสิทธภิาพที่ด ีครูผูใชหลักสูตรจึงจาํเปนตองมีการแปลงหลักสตูรที่ใชใน

โรงเรียนและคาบการสอนเพิม่ข้ึน ส่ิงที่ครูตองนาํมาตีความคือ จุดมุงหมายของหลักสตูรซึ่ง

เกี่ยวของกับทัง้ปรัชญาหรือปณิธาน จุดมุงหมายทั่วไปและจุดมุงหมายเฉพาะและการกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึน้ จากเนื้อหาของหลักสูตรที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ            

ของการนาํหลกัสูตรไปใช เชน “การเลนสมมุติ” ในชัน้ ป. 1-2 มีเนื้อหาในหลกัสูตรระดับชาติวาเปน 
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“กิจกรรมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ซึง่ประกอบดวยเกมและการเลนสมมุติอยางงาย ๆ และ             

ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน” และเปน   “การเลนแสดงทาประกอบ” เนื้อหาเพียงเทานี้ไมอาจให

รายละเอียดเพียงพอตอการนําเอาไปใชสอนในแตละครั้งไดจริง ๆ ครูจาํเปนตองนาํมาทาํ

รายละเอียดเพิ่มข้ึน ในลักษณะของแผนการสอนหรือโครงการสอน คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหว

พื้นฐานอาจกําหนดเปนทักษะการเดิน การวิ่ง การกระโดด การคลาน การเขยง การวิ่งแบบควบมา ฯลฯ 

เปนตน โดยอาจจะประกอบไปดับการเลนเกมและการเลนสมมุติ เชน เกมเดินเปด เกมวิ่งไลแตะ 

สวนการเลนสมมติเปนสัตวตางๆ หรือเปนพาหนะตางๆ เชน รถไฟ แมวน้าํ รถสามลอ ฯลฯ เปนตน 

หรือในหลกัสตูรพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนกําหนดใหเรียนวชิายืดหยุน โดยกําหนด

จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชามาให ครูก็ตองนํามาจดัทําเปนโครงการสอนระยะยาว แจกแจง

รายละเอียดของเนื้อหาที่จะสอนแตละคาบแตละสัปดาหอีกครั้งหนึง่ โดยเริ่มต้ังแตทักษะทีง่าย

ที่สุดแลวเพิม่ความยากขึน้เรื่อยๆ เชน มวนหนา มวนหลัง หกสามเสา ฯลฯ เปนตน และอยาลมืวา

การวางแผนการสอนทกุระดบัจะใชประกอบการของบประมาณและเงินทุนตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

 2. การใชวธิีสอนใหสอดคลองกับหลกัสตูร 
 หลังจากการแปลงหลกัสูตรไปสูการสอนแลว ขอบขายของการนําหลักสูตรไปใชใหเกิด

สัมฤทธิ์ผลอีกประการหนึ่งคือ การสอนของครู ครูเปนบุคคลสําคัญหรือเปนหวัใจของการนําหลกัสูตร

ไปใชดังไดกลาวมาแลว ทั้งนี้เพราะการเตรียมการสอน ความรูความสามารถ การเอาใจใสตอการสอน 

การสอนใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลกัสูตรและโรงเรยีน การเลอืกใชวิธีสอนใหเหมาะสม

กับหลักสูตร ฯลฯ เหลานี้เปนสิ่งกําหนดความสามารถของการใชหลักสตูรของโรงเรียนทัง้สิ้น 

นอกจากนัน้ผูบริหารโรงเรียนเองก็ควรมีหนาที่ใหความรู ความสะดวก คําแนะนําและใหกาํลังใจครู 

บทบาทของผูบริหารในการนําหลักสูตรไปใชก็คือ “การบริหารดานวิชาการ” 

 การสอนเปนกจิกรรมหลายประเภทที่ครูและนักเรียนไดปฏิบัติรวมกัน นอกจากการสอน

จะหมายถงึ การใหความรู การใหขอมูล การใหขอเท็จจริงตาง ๆ แลวการสอนยงัเปนการแลกเปลีย่น

ความคิดเหน็ เนื้อหาความรู ความประพฤต ิความคิด ทัศนคติและคานยิมตาง ๆ ระหวางคร ู

กับนักเรยีน กระบวนการสอนจึงตองมีหลายรูปแบบหรอืหลายวิธ ีเชน การตั้งคําถาม การชวยกนั

แกปญหา การใหคําแนะนํา การชวยเหลือ การใหกาํลังใจ การใหความเอาใจใส การใหงาน           

การใหการบาน การใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฯลฯ 

 การเลือกใชวธิสีอนแตละแบบขึ้นอยูกับจุดมุงหมายในการสอนแตละครั้งแตละเรื่อง 

และสอดคลองกับหลักสูตรแตละแบบ ฉะนั้นการสอนทีจ่ะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายจงึเปน

วิธีสอนที่เหมาะสมที่สุดตามสภาพการณหรือตามจุดมุงหมายในแตละครั้งนัน่เอง ครูจึงตองใช         
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วิธีสอนหลาย ๆ แบบเพราะจุดมุงหมายแตละขอ จะบรรลุผลสําเร็จไดก็ตองใชวิธีสอนที่เหมาะสม 

การใชวิธกีารสอนแบบเกาๆ หรือการใชวิธกีารสอนแบบหนึง่แบบใดเพยีงอยางเดียว ยอมกอใหเกิด

ปญหาตอการสอน โดยเฉพาะวิธีสอนแบบบรรยาย ซึง่เปนวิธีสอนที่เกาแกที่สุดเพราะการใชวิธีสอน

แบบบรรยายแบบเดียวจะเปนเรื่องของการถายทอดความรูการใหขอมูลและความจริงเทานัน้          

ครูจะไมไดคํานึงถงึดานเจตคติ และพัฒนาการดานทักษะกลไก ไมไดสงเสริมความคิดสรางสรรค

การแสดงออกหรือการแกปญหาดวยตนเองของนกัเรียน โดยเฉพาะการแกปญหาดวยตัวเองหรอื

การคิดเปนแกปญหาเปน อันเปนลกัษณะสําคัญที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กนักเรยีน เพื่อเตรียม            

ความพรอมสําหรบการออกไปใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป การสอนจงึไมควรเนน      

แตดานสมอง หรือสติปญญา ความจาํ ความรู เทานั้นเพราะเปาหมายของการศกึษาคือ 

“การศึกษาเพือ่ชีวิต” รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตองรวมอยูดวยกันเพื่อคุณภาพชวีิต            

ถาครูไมสามารถใชวิธีการสอนไดเหมาะสมจะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของหลักสูตร ทั้งนี้เพราะ

การสอนของครูเปนปจจัยสาํคัญตอการนําหลักสูตรไปใชดังกลาวแลว การสอนของครูทําใหนักเรียน

ไดรับความรูมีคุณสมบัติและประสทิธิภาพหลักสูตรก็ขาดประสิทธิภาพไปดวย ครูจึงจาํเปนตองรูจัก

การเลือกใชวธิกีารสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายในการสอนแตละครั้ง  

เพราะจุดมุงหมายของการสอนจะสอดคลองกับจุดมุงหมายหรือปรัชญาของหลักสูตรอยูแลว 

 3. การจัดปจจัยและสภาพการณตางๆ ภายในโรงเรียน 
 หลักสูตรจะเกดิสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายที่ไดมากนอยเพียงใดนัน้ จําเปนตองอาศัย

ปจจัยอื่นประกอบอีกหลาย ๆ ดาน ครูและผูบริหารโรงเรยีนจงึควรสํารวจดูปจจัยและสภาพการณ

ตาง ๆ ภายในโรงเรียนวามมีากนอยเพยีงใดและเหมาะสมหรือไมมากนอยเพียงใด ปจจัย 

และสภาพการณตาง ๆ ประกอบดวย 

  1. อุปกรณ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  วิชาพลศึกษาเปนวิชาทีมุ่งเนนใหนักเรียนรูดวยการปฏิบตัิเปนสวนใหญ  

จึงมีความจําเปนตองใชอุปกรณ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบการเรียนการสอน 

เฉพาะอยางใหเพียงพอเหมาะสมและปลอดภัย แตกตางไปจากวิชาการในสายอืน่ ๆ หลักการจัด

และการวางแผน อุปกรณ สถานที ่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

  หลักการจัดและวางแผนอุปกรณ สถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวกเปนพืน้ฐาน 

ในการบริหารหรือการนาํหลกัสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิท์ี่ดียิง่ขึ้นอยางหนึ่ง ผูมหีนาที่เกี่ยวของ 

 คือ ผูบริหาร ครูพลศึกษา สถาปนกิและบคุคลอื่น ๆ หลกัการและการวางแผนโดยสรุปมีดังตอไปนี ้
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   1.1 ชุมชนทกุชุมชนจาํเปนตองมีสถานทีแ่ละส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

การเขารวมกิจกรรมพลศึกษา เลนกฬีาและกิจกรรมนนัทนาการ โรงเรยีนตองจัดสิง่เหลานี้ใหสัมพนัธ

กับความตองการชุมชน 

   1.2 ประเภท ขนาดและที่ตั้งของสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกจะตอง

สัมพันธกับชุมชนโดยสวนรวม 

   1.3 ควรมีการวางแผนจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก ใหสอดคลองกับ

ลักษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจของชุมชน 

   1.4 ควรมีการวางแผนจัดสถานที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกโดยพิจารณาถึง 

การใชประโยชนไดอยางเต็มที่ พรอมกับการใชเปนแหลงชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตดวย 

   1.5 การวางแผนโปรแกรมควรจะสอดคลองกบัความสนใจและความตองการ 

ของนักเรียนและประชาชนทุกคน 

   1.6 กําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใชอุปกรณและสถานที่และส่ิงอํานวย

ความสะดวกไวเพื่อความสะดวกและความปลอดภัย 

   1.7 มีการรวมมือวางแผนอยางใกลชิดระหวางองคการและหนวยงานตาง ๆ 

ในชุมชนเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหเหมาะสม

สําหรับกิจกรรมพลศึกษา การเลนกฬีาและนันทนาการ 

   1.8 ควรเชิญหนวยงาน องคกร หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความสนใจในการวางแผน

หลักสูตรเขามามีสวนรวมวางแผนดวย 

   1.9 มีการตั้งทีป่รึกษาซึง่มีความเชีย่วชาญในงานการวางแผนไดดวย 

   1.10 ควรมีการสํารวจและประเมินผลแหลงงบประมาณและใชใหเปนประโยชน

มากที่สุด 

   1.11 ใชขอคิดและขอเสนอแนะของสื่อมวลชนตาง ๆ ใหเปนประโยชน 

ตอการวางแผนหลกัทัว่ไปในการจัดอุปกรณ สถานที ่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 การวางแผนเกี่ยวกบัการจดัอุปกรณ สถานที่ และส่ิงอาํนวยความสะดวกหมายรวมทั้งใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน ครูตองพยายามคิดปรับปรุงและประยุกตอุปกรณและส่ิงอํานวย 

ความสะดวกอยูเสมอ เชน ใชในหองประชุมหรือโรงอาหารเปนที่เรียนเตนแอโรบิก ดัดแปลง       

หองเก็บของเกา ๆ เปนสนามไดรฟกอลฟเพราะจะทาํใหมีสถานที่สอนเพิ่มข้ึน 
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  2. การบรหิารงานของโรงเรยีน  
  การใหความสนับสนนุรวมมอืจากผูบริหารโรงเรียนมีผลกระทบอยางสําคัญ 

ตอหลักสูตรพลศึกษา ครูผูสอนพลศึกษา จึงตองทําความเขาใจหรือทาํใหผูบริหารไดเขาใจ             

ในเปาหมายของพลศึกษา เพราะผูบริหารโรงเรียนหลายคนไมวาจะเปนของคนไทยหรือตางประเทศ 

เชน สหรัฐอเมริกา มทีัศนคตทิี่ไมถูกตอง และมีความเขาใจผิดเกี่ยวกบัการเรียนการสอนพลศึกษา 

และถาผูบริหารใหการยอมรบัก็จะใหการสนับสนนุตอไป ครูพลศึกษาจงึตองชี้แจงใหผูบริหาร 

เขาใจความสาํคัญและปรัชญาตลอดจนเปาหมายของพลศึกษา ผูบริหารจะมีสวนสนับสนนุ

หลักสูตรพลศกึษาไดดังตอไปนี ้

   2.1 ตัดสินใจเกี่ยวกบัจํานวนบุคลากรผูสอนและขนาดของหองเรยีน 

   2.2 การจัดจางบุคลากรในสวนที่มีความจาํเปนพิเศษ 

   2.3 สรางและพัฒนาสิ่งอาํนวยความสะดวกและสถานทีส่อนตาง ๆ เชน         

คอรดเทนนิส หองน้ํา สระวายน้าํ ฯลฯ 

   2.4 จัดซื้ออุปกรณและส่ือการสอนตาง ๆ เชน เบาะยูโด มวนวีดีทัศน                 

เชือกกระโดด ฯลฯ 

   2.5 ชวยสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ เชน การบุกเบิกการแขงขันโอเรียนเทียร่ิง 

การอยูคายพกัแรมนอกโรงเรียน การเดนิทางไกล การปนเขา การดาํน้าํ การสอนเปนคณะ ฯลฯ 

   2.6 ปรับปรุงดูแลบํารุงรักษาสถานที่ใชสอน  เชน  รดน้ําสนามหญา  ทําความสะอาด

โรงยิมซอมแซมอุปกรณยกน้าํหนัก ฯลฯ 

   2.7 สนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชพีตาง ๆ เอกสารหลักสูตร เปนตน 

   2.8 ใหผลยอนกลับที่เปนประโยชนตอครูเกีย่วกับความสามารถในการสอนคลาย ๆ 

กับเปนการนเิทศภายในซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางมาก เชน การเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่วกับการจัด

บริหารเวลาในการสอน เวลาการเรียนรู การใชส่ือการเรียนการสอน รูปแบบพฤติกรรม การสอน เปนตน 

 จึงสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการจัดการตาง ๆ ในโรงเรียนในทกุสภาพการณ

และเปนผูใชนโยบายหรือกลวิธีตาง ๆ ในการบริหารโรงเรยีน รวมทั้งงบประมาณและเงินทุนตาง ๆ 

ซึ่งเปนปจจัยสาํคัญปจจัยหนึ่ง 

  3. บุคลากร 
  สําหรับการเลอืกและจัดสรรบุคลากร ผูบริหารควรจัดผูสอนวิชาพลศึกษา โดยเริ่ม

พิจารณาจากครพูลศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือมีความรูในดานนีโ้ดยตรงเปนอันดับแรก เพราะเปนผู

มีความรูความเขาใจในปรัชญาพลศึกษาและควรจัดใหมจีํานวนเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน  
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ถามีไมพอหรือไมมี จึงคอยพิจารณาจากครูที่ไดรับการฝกอบรมวิชาชดุพลศึกษา ครูที่ชอบ 

และสนใจกีฬาเปนอันดับตอไปและถาไมมจีริง ๆ ก็อาจขอนิสิตนักศกึษาฝกสอนจากสถาบันการศึกษา

วิชาชพีพลศึกษาตาง ๆ มาชวยหรืออาจจางครูพิเศษมาจากที่อ่ืนก็ได ทีต่องจัดลําดับการเลือก       

ก็เพราะเหตวุาถาไดครูที่ไมมคีวามรูในวิชาพลศึกษาโดยตรงมาสอน อาจทาํใหวิชาพลศึกษา            

ดอยคุณคา ไมเปนไปตามเปาหมาย ขาดประสิทธิภาพ ไมนาสนใจ ไมมีความปลอดภัย ฯลฯ             

ส่ิงเหลานี้ลวนแลว กอใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอวิชาพลศึกษาทั้งสิ้น ฉะนัน้ถาเกิดสิ่งเหลานี้ข้ึนมาเมื่อใด 

นักเรียนจะหมดความนยิมวชิาพลศึกษาไปทันที รวมทัง้ผูปกครองและชุมชนดวย บุคลากรอื่น ๆ         

ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการใชหลักสูตรยังมีอีก เชน เจาหนาที่ฝายจัดซื้อ เจาหนาที่พมิพดีด 

เจาหนาที่ดูแลรักษาอุปกรณ เจาหนาที่ทาํระเบียนวัสดุอุปกรณ เจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด 

เจาหนาที่ซอมแซม พนักงานบัญชี เปนตน บุคลากรเหลานี้มีความสําคญัตอการดําเนินงาน 

ของโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนใหเกิดความสะดวก ประหยัด เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

ครบถวนสมบรูณยิ่งขึ้นและไมควรใหครูพลศึกษาทําหนาที่เหลานี้ดวย  เพราะไมมีความรู

ความสามารถเพียงพอและอาจมีเวลาไมพอ  แตถาจาํเปนควรทาํเปนทมี 

 สําหรับสัดสวนของจํานวนครูผูสอนกับจํานวนนักเรียนแตละชั้น ควรจะมีอัตราสวน         

ครู 1 คนตอนกัเรียน 25 – 40 คน ถามีจาํนวนมากเกนิไปจะทาํใหครูดําเนนิการสอนไดไมเต็มที่

เนื่องจากดูแลควบคุมไดไมทั่วถงึ เพราะวชิาพลศึกษาเปนวิชาทีเ่นนการปฏิบัติและสวนมาก         

จะสอนในสถานทีท่ี่คอนขางกวาง  ครูจะตองเดินตรวจตราดูแลนักเรียนทุกคน สวนอัตราการสอน         

ของครูก็ควรจะเปน 3 คาบ / วนั / สัปดาห เพราะเวลานอกเหนือจากนั้นครจูะไดนําไปใช ในการศึกษา

คนควาเพิ่มเตมิ ตรวจงาน ทาํบันทึกการสอน ฝกอบรมนักกีฬา สอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ใหบริหาร

ทําหนาที่ครูเวร ครูประจําชั้นและสุดทายทีสํ่าคัญคือ ครูพลศึกษาควรใชเวลาสวนหนึง่ไปในการฝก

สมรรถภาพของตนเองใหแข็งแรงสมบรูณอยูเสมอตามคุณสมบัติของครูพลศึกษาที่ด ี

  4. แหลงวิชาการ 
  สําหรับแหลงคนควาของครูผูสอนและนกัเรียน คือ หองสมดุในโรงเรียนและหองสมุด

ในชุมชนซ่ึงควรจะมีเอกสารตาง ๆ ใหมากพอ เชน คูมือการใชหลักสูตร คูมือครู แผนการเรียน  

ประมวลการสอน ตําราประกอบการเรียน แบบเรียนตาง ๆ ตําราวิชาตาง ๆ ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ สําหรับครูใชในการคนควาและอางองิ ฯลฯ เอกสารเหลานีม้ีประโยชนตอประสิทธิภาพ

และความแมนยําในเนื้อหาวิชาที่จะใชสอนนกัเรียนและนักเรียนเอง กส็ามารถที่จะใชเปนแหลง

ศึกษาคนควาเพิ่มเติมไดตามความตองการและความสนใจ นอกจากนัน้ยังสอดคลองกับวิธีสอน 

ที่เรียกวา การสอนโดยใชตําราเรียน หรือการสอนโดยวิธกีารแกปญหา ซึ่งทัง้สองวิธนีีจ้ําเปนตองใช 
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แหลงวชิาการมาประกอบคอยขางมาก พวกอุปกรณประกอบการสอน เชน วีดีโอเทปตาง ๆ 

แผนภูมิ ภาพยนตร ฯลฯ กค็วรจัดรวมไวในสวนนี้ดวย 
  5. การจัดตารางสอน 
  การจัดตารางสอน ไมควรจดัคาบเรียนชวงยาวหรือจัด 2 คาบติดตอกันในหนึง่วนั

ตอสัปดาห เพราะนักเรียนอาจจะเบื่อ เหนือ่ยเกินไปหรืออาจจะลืมได ควรจัดหนึง่คาบ 1 คาบ / วนั 

และ 2 - 4 วัน/สัปดาห จะดีกวา เพื่อเวนชวงใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนหรือฟนฟคูวามรู 

และไดฝกทักษะที่เรียนไปแลว นอกจากนัน้ชวงของการเรียนรูที่ใชเวลาไมยาวเกินไป จะทําให

นักเรียนเกนิความกระตือรือรนและสนใจทีจ่ะเรียนมากขึน้ แตอาจยืดหยุนไดถาตองการจัดกิจกรรม

ที่จะตองออกนอกโรงเรียน เชน วายน้าํ พายเรือ เดินทางไกล ส่ิงทีค่วรคํานงึถงึคือไมควรจัดวิชาพลศึกษา

หลังจากรับประทานอาหารกลางวนัใหม ๆ ควรทิ้งชวงอยางนอย 1 ชั่วโมง ทั้งนี้เพราะหลังจาก

รับประทานอาหาร กระเพาะกําลังยอยอาหารเลือดจะถูกนําไปใชบริเวณนั้นมากกวาสวนอืน่  

ถาตองการออกกําลงักายภายในขณะกระเพาะกําลงัทาํงาน จะทําใหจํานวนเลือดกระจายไปที่อ่ืน ๆ 

จึงอาจทําใหเกิดอาการจกุเสียดทอง เหนือ่ยงาย และอาจอาเจยีนได  นอกจากนัน้กระเพาะอาหาร

ที่เต็มไปดวยอาหารยังแตกไดงายถาถกูกระทบกระเทือนแรง ๆ ดังนั้นจงึควรงดจัดคาบเรียนวชิา 

พลศึกษาในชวงนี้ นอกเหนอืจากนี้สามารถจัดไดทั้งชวงเชาและชวงบาย ส่ิงที่ควรคํานงึถงึอื่น ๆ อีก 

คือ ถาไมมีสถานที่เรียนในรมก็ควรพยายามหลกีเลี่ยงการจัดเวลาเรียนในชวง 11.30-13.00 น. 

เพราะเปนเวลาที่แดดรอนจดัมาก นักเรยีนอาจเกิดอาการไมสบายเนือ่งจากความรอนได เชน  

เปนลมแดดโดยเฉพาะนกัเรยีนเล็ก ๆ  
  6. ความปลอดภัย 
  ส่ิงสาํคัญอีกสิง่หนึง่ที่โรงเรียนจะละเลยไมไดนั่นคือ โรงเรยีนควรจัดสิง่แวดลอมอ่ืน ๆ 

ในโรงเรียนใหเหมาะสมและปลอดภัยตอการเรียนการสอน คํานงึถึงการจัดสิ่งตาง ๆ ใหถูกลักษณะ

และควรคํานึงอยูเสมอวา ลักษณะของวิชาพลศึกษามีแนวโนมที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุและอันตราย

อยูแลว ครูหรือโรงเรียนจงึไมควรเพิ่มแนวโนมของอุบัติเหตุใหมากขึ้นอีกดวย การละเลยตอการจดั

สภาพแวดลอมตางๆ  ใหถกูลักษณะ ฉะนัน้ถาโรงเรียนมหีลกัและวิธกีารใดที่สามารถจัดสภาพตาง ๆ 

ใหปลอดภัยทีสุ่ดก็ตองรีบกระทําทนัท ีจะเปนชวยการลดอุบัติเหตุและปองกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได 

เชน จัดเจาหนาที่รับผิดชอบดูแลความเรียบรอยของอุปกรณตาง ๆ ในสนามเดก็เลนอยูเสมอ 

 ปจจัยทีก่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชหลักสูตรพลศกึษาที่สําคัญทีสุ่ดคือ ตัวครูผูสอน 

ครูจะตองเตรียมการสอนมาเปนอยางดี เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากงายไปหายาก ครูตองทํา 

ความเขาใจในลักษณะของวชิา และทําการวิเคราะหใหเขาใจเสียกอนจึงจะทําการสอนนักเรียนได

ถูกตอง และควรยึดแนวการสอนตามขอแนะนาํของคูมอืการสอนดวย นอกจากนัน้การที่ครู 
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ทิ้งหองเรียนไปโดยปลอยใหนกัเรียนฝกกนัเองหรือใหคนอื่น ๆ ที่ไมมปีระสบการณสอนแทน          

ก็เปนแนวโนมของการเกิดอบุัติเหตุไดเหมอืนกันถือวาเปนความผิดของครูอยางรายแรง  ถาเกิด

อุบัติเหตุข้ึนมาในขณะที่ครูไมอยูในหองเรยีน และการทีค่รูบังคับหรือผลักดันใหนักเรียนฝกทั้ง ๆ  

ที่รูวานักเรียนยังไมคอยมัน่ใจจนนกัเรียนเกิดบาดเจ็บข้ึนมาก็ถือวาเปนความผิดของครูเชนเดียวกนั 

ฉะนั้นความปลอดภัยที่เกิดจากพฤติกรรมของครูจึงสําคัญมากกวาสิง่แวดลอมอ่ืน ๆ 
  7. งบประมาณและเงินทนุ 
  งบประมาณและเงินทุนของแตละโรงเรียนมีไมเทากัน ครูตองเขาใจในวิธีตัง้งบประมาณ

และวิธีใชงบประมาณและควรชี้แจงใหผูบริหารเขาใจและเหน็ถงึความสําคัญของวิชาพลศึกษา 

ในฐานะเปนวชิาการทางการศึกษาแขนงหนึง่ จงึสมควรไดงบประมาณเทาเทียมกบัวิชาอืน่ ๆ  

และตองตอสูเพื่อความยุติธรรมในการแบงปนงบประมาณในโรงเรียน เร่ืองนี้จะสมัพนัธกับความเขาใจ

ผิด - ถกูของผูบริหารอยูมาก ดังกลาวมาแลวตองพยายามอธบิายโดยยกจาํนวนนักเรยีนแตละหอง 

กิจกรรมแตละอยาง จํานวนอุปกรณที่ตองใชแตละกิจกรรม เหมือนกับการเรียนวิทยาศาสตรที่ตอง

ใชหองทดลอง ใชสารเคมี เรียนภาษาอังกฤษตองใชหองแล็ป เปนตน 

 ครูตองวางแผนในการใชอุปกรณและการใชงบประมาณระยะยาวเอาไวใหสอดคลองกับ

การวางแผนการสอนรายป รายภาคและควรของบประมาณเพื่อจาง “คน” กอน “อุปกรณ” เพราะ 

มีความสาํคัญมากกวาดงักลาวมาแลว 

 การนาํหลกัสตูรวิชาพลศึกษาไปใชใหไดผลดีหรือมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมาย จึงตอง

จัดบริหารใน 3 ลักษณะ ดงัที่กลาวมาแลว จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนไปไมได ผูที่มีบทบาทสาํคัญ

ที่สุดในการนาํหลกัสูตรพลศกึษาไปใชก็คือ “ตัวครูผูสอน” นัน่เอง ครูจงึตองทําความเขาใจเรื่องนี้ใหดี 
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 กระบวนการนําหลกัสูตรพลศกึษาไปใช 

การแปลงหลักสูตรไปสู 
การสอน 

การใชวิธีสอนให 
สอดคลองกับหลักสูตร 

การจัดปจจัยและ 
สภาพการณตางๆ 

หลักสูตรระดับชาติ 
(สวนกลาง) 

แบบการสอน บุคลากร 
 

โครงการสอน 
แผนการสอนรายวิชา 

วิธีสอน 
 

อุปกรณ สถานที ่และ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 

จุดมุงหมาย 
 

วิธีสอนแบบเกา 

(แบบดั้งเดิม) 
การจัดตารางสอน 

และการบริหารโรงเรียน 

เนื้อหา วิธีการสอนแบบอาศัย 
พื้นฐานความสามารถ 

แหลงวชิาการ 

กิจกรรมและวธิีสอน 
 

การสอนแบบกําหนด 
ขอบขายของกระบวนการ 
เกิดความคิดรวบยอด 

ความปลอดภยั 

การวัดผลและประเมินผล วิธีสอนแบบอืน่ๆ งบประมาณและ 
เงินลงทนุ 

ภาพประกอบ  1  ขอบขายหรือกระบวนการการนําหลักสตูรพลศึกษาไปใช 

(วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์.  2541 : 149) 
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14. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 
 การวัดผลและการประเมนิผลเปนคําที่มักใชรวมกนัอยูเสมอผาณิต บิลมาศ (2522 : 

1617) ไดใหความหมายแยกกันไว ดังนี้  

 การวัดผล (Measurement) หมายถึง การนําเครื่องมือที่เชื่อถือไดมาตรฐาน  

ไปเปรียบเทียบวัดกับส่ิงที่ตองการจะทราบถึงปริมาณหรือขนาด ซึ่งสามารถวัดไดทนัทีและออกมา

เปนตัวเลขเรียกวา ปริมาณ (Quantity) 

 การประเมินผล (Evaluation) หรือการประเมินคา หมายถงึ การสอบ พิจารณา 

ตรวจสอบ หรือตีความหมายของคะแนนที่รวบรวมมาไดจากแหลงตาง ๆ เชน การสอน การเรียน 

พฤติกรรมบุคลิกภาพ เปนตน นํามาสรุปรวมกนัแลวใหออกมาเปนเกรดหรือคะแนนรวมวานักเรยีน

คนนัน้ไดเรียนรูอยูในระดับไหน หรือบรรลตุามความมุงหมายระดับไหน 

 การวัดผลเปนการวัดทีท่าํไปทีละอยาง แตการประเมนิผลผลจะสรุปจากหลาย ๆ ดาน 

การประเมนิผลเปนองคประกอบที่สําคัญของขบวนการศกึษา ฉะนั้นจะตองตระหนกัถงึคุณภาพ

ของเครื่องมือที่ใชวัด และเกณฑของการประเมินผลตองสอดคลองกับจุดมุงหมายทีว่างไวดวย 

 ประโยชนของการวัดผลและประเมนิผลทางพลศึกษา 
 สุวิมล ตัง้สัจพจน (2540 : 10) ไดกลาวถงึประโยชนของการวัดผลและประเมินผลทาง

พลศึกษา ดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อชวยใหทราบสถานภาพของนักเรียนไดอยางถูกตอง 

 2. เพื่อชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 

 3. เพื่อชวยในการแบงนักเรยีนตามลําดับความสามารถและสะดวกในการจัดกลุม 

 4. เพื่อใหสามารถประเมนิผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูได 

 5. เพื่อชวยใหสามารถวินจิฉัยและทํานายผลการเรียนการสอนได 

 6. เพื่อชวยใหสามารถใหคะแนนนักเรียนไดอยางถกูตอง 

 7. เพื่อชวยใหเปนวิธหีนึ่งของการเรียนการสอน โดยสรางสถานการณอยางหนึง่ เพื่อให

นักเรียนไดทดลองความสามารถอยางเตม็ที ่

 สําหรับการวัดผลและประเมนิผลทางพลศกึษานั้น วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536 : 31)         

ไดใหขอคิดเหน็และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลไดวา ครูพลศึกษาจะตองวัดและ

ประเมินผลนักเรียนตามจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษา 
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 1. ความรู ความเขาใจ ซึ่งเปนเรื่องของการใชสติปญญาหรือพทุธวิสัย 

 2. ความรูสึก ทาท ีอารมณ คานิยม อุดมคติ รวมเรียกวา เจตคติหรือทัศนคติหรือเจตคติวิสัย 

 3. ทกัษะ ซึ่งเปนความชํานาญเฉพาะตน หรือทักษะวิสัย 

 4. สมรรถภาพทางกายหรือประสิทธิภาพของรางกาย ซึง่แตละคนมีความแตกตางกนั 

หรือสมรรถภาพทางกายวิสัย 

 5. บุคลิกภาพหรือพัฒนาการดานสังคมตาง ๆ หรือสังคมวิสัย 

 ลักษณะและวิธวีัดผลทางพลศกึษา 
 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2536 : 32-33) ไดแบงการวัดผลทางพลศึกษาออกเปน 4 ลักษณะ 

ดังตอไปนี้ 

 1. การทดสอบลักษณะการแปลความ (Tests of interpretive Traits) การแปลความหมาย 

รวมถึงการรับรู ความคิด มโนทัศน และการตัดสินใจ ความเขาใจ ความรู  

 2. การทดสอบลักษณะความรูสึก (Test of impulsive Traits) การทดสอบ 

หรือการประเมินระดับความสนใจในกิจกรรมพลศึกษา ทัศนคติทีม่ีตอกิจกรรมวุฒิภาวะทางอารมณ

และลักษณะของอุดมคติ จะใชแบบทดสอบความรูสึก 

 3. การทดสอบลักษณะการทํางานสัมพันธกันระบบประสาทกับระบบกลามเนื้อ 

(Test of Neuromuscular Traits) เปนการทดสอบการทาํงานประสานกันระหวางระบบประสาท

กับระบบกลามเนื้อหรือการทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายบางประการ 

 4. การทดสอบลักษณะการทํางานของอวยัวะตาง ๆ (Tests of Organic Traits) 

เปนการทดสอบหนาทีก่ารทาํงานของระบบอวัยวะตาง ๆ ซึ่งประกอบดวยหนาทีท่างสรีระ 

ของอวัยวะภายในและระบบอวัยวะอืน่ ๆ คอื ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 

ระบบขับถายและระบบหรือกลไก การระบายความรอน 

 วิธีการวัดผลทางพลศกึษา 
 แบรโร (ผาณิต บิลมาศ.2522 : 15-19 ; อางอิงจาก Barrow.1979 : 132-137) กลาวถงึ

วิธีการวัดผลทีใ่ชกันมากไดแก 

 1. บันทึกประวัติบุคคล (Anecdotal Record) เปนเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม

ผูเรียนในการเรียนดานจริยศกึษา 

 2. แบบเลือกรายการ (Check List) เปนเครื่องมือใชรวบรวมขอมูลทัง้ขบวนการทาง          

พลศึกษาและผลของพลศึกษา 
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 3. การสัมภาษณ (Interview) เหมือนแบบสอบถาม แตเปนการสอบถามแบบปากเปลา

 4. การสาํรวจ (Inventory) โดยมากใชการวัดทัศนคตทิางสุขภาพและประเมินพฤตกิรรม

ทางเจตคติ 

 5. การสงัเกต (Observation) เปนการเฝาดูพฤติกรรมการกระทาํหรือสถานการณ        

ของนักเรียน 

 6. แบบวัดการกระทําของรางกาย(Physical Performance Test) เปนแบบวัดที่ม ี        

ความเปนปรนยั ใชวัดความเคลื่อนไหวของมนุษย รวมทัง้ความสามารถทางกลไก สมรรถภาพ

กลไก ทกัษะกฬีา รูปรางและการโภชนาการ 

 7. แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนวิธทีี่ใชมากที่สุด เพื่อใหไดขอมลูจากบุคคล

เกี่ยวกับสถานภาพปจจุบนัละประสบการณ โดยใหกรอกคะแนนสอบถามที่ทาํขึ้น 

 8. มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนการนาํขบวนการสังเกตมาจัดลําดับ        

ใชประเมนิความสามารถ ใชวดัทัศนคต ิความชอบ การมนี้าํใจนกักฬีา ความสามารถในการเลนกฬีา 

 9. สังคมมิติ (Sociometry) เปนการวัดความเจริญงอกงามทางสงัคม 

 10. แบบทดสอบที่ใชเขียน (Written Test) ใชวัดความรูและความเขาใจ 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 งานวิจัยในตางประเทศ 

 มอรส (Mros. 1991 : 302-A) ไดศึกษาในเรื่องของการรบัรูของนักเรียนและคุณลักษณะ

พฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาในชั้นประถมศึกษา โดยการศึกษากลุมนักเรียนทีม่ีความคาดหวัง 

3 ระดับ โดยผานกระบวนการสอน 3 วธิี ทีใ่ชในการสอนวิชาพลศึกษาพบวา กลุมนกัเรียนที่ม ี

ความคาดหวงัตางกนั มีความรับรูตางกนัและเขาใจพฤติกรรมการสอนของครูตางกัน แตอยางไรก็ตาม

วิธีการสอนของครูพลศึกษาทีแ่ตกตางกนัยอมมีผลตอการรบัรูของนักเรียนไมมากนกั จากทีก่ลาวมา

แสดงใหเหน็วา จากเอกสารและการวิจยัทีเ่รียงมาทัง้หมด ความพึงพอใจในการเรียนการสอนจะมี

ผลสําเร็จตอการเรียนรายวิชาตาง ๆ โดยอาศัยองคประกอบที่เกี่ยวของของการเรียนการสอนคือดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบคุลิกภาพครู อาจารยผูสอนและดานการวัดและการประเมินผล 

ถาหากมีการจัดองคประกอบดังกลาวใหเหมาะสมยอมจะประสบความสําเร็จตอการเรียนของผูเรียน 

 แนนซี ่(Nancy. 1992 : 3857-A) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาความเขาใจในการใช

หลักสูตรพลศกึษาในชีวิตจริงของครูพลศึกษามวีัตถุประสงคเพื่อสํารวจความหมายของการแนะนาํ



 39 

หลักสูตรใหมไปใชของครูพลศึกษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษา วธิีการศึกษาดําเนนิการโดยการ

สังเคราะหเอกสาร วารสาร บทความ สังเกตการณสอน สนทนา สัมภาษณ การวิจารณดวยเหตุผล

ทั้งนี้เพื่อมุงจะอธิบาย แจกแจงพฤติกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ในรายระเอียดของครู  

 ลุกและซินแคลร (Luke and Sinclair. 1996 : 31-46) ไดวิจัยเรื่องความแตกตางทางเพศ

กับเจตคติที่มตีอวิชาพลศกึษาในโรงเรียนของวัยรุน โดยใชแบบสอบถามเกีย่วกับประสบการณจาก

การเรียนวิชาพลศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลถึงชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปที ่4 เพื่อทีจ่ะหาปจจัย 

ที่เปนตวักาํหนดเจตคติที่มตีอวิชาพลศกึษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 จํานวน 488 คน 

ผลการวิจยัพบวา ปจจัยที่เปนตัวกาํหนดเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา ไดแก เนื้อหาวชิา พฤติกรรม

การสอนของครู บรรยากาศภายในชัน้เรียน การรับรู อุปกรณ และไมมคีวามแตกตางระหวางเพศ

เกี่ยวกับปจจัยทั้งหมดนี ้

 บรูสเซตต (Brushett. 1999 : 134 A) ไดศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของนกัเรียนและ       

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่มีตอสุขภาพสวนบุคคลดวยการใช Wellness 1123 จุดมุงหมาย 

ของการวิจยัเพื่อการประเมนิศักยภาพของหลักสูตรพลศึกษา ผลการวิจัยพบวานักเรียน มีความ

เปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมที่มีตอวิถีชีวิตของตนเองในทางที่ดีเพิ่มข้ึน โปรแกรมการจัด 

การสอนมีสวนเกี่ยวของกบัการเปลี่ยนแปลงในทางบวกของนักเรียน นักเรียนตองใชวิธีการตาง ๆ 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความเปนอยูของตนเองใหดีข้ึน ขอมูลทั้งหมดชีใ้หเหน็วา การเพิ่มกิจกรรม

ทางพลศึกษาและการเพิม่ความสามารถทางบวกจะชวยใหนักเรียนเผชิญกับความเครียดไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และทําใหนกัเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มมากขึ้น 

 สโตเกอร (Stoker. 1999 : 37A) ไดทําการวิจัยเรื่องหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา 

ทัศนคติของนกัเรียนมธัยมศกึษาที่มีตอการเรียนแบบรวมมือ จุดมุงหมายของการวจิัยเพื่อเปน

การศึกษาถึงหลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษาทีน่าํมาใชประกอบการสอนแบบรวมมอื การศึกษานี้

ไดศึกษากับนกัเรียนเกรด 7 ในชั้นเรียน สุขศึกษาที่ใชหลกัสูตรสุขศึกษาใน 6 สัปดาห โดยมุงเนน

การศึกษาถึงความสมัพนัธในดานการจัดกิจกรรมการสอนปฏิบัติกิจกรรมสอนปฏิบัติกิจกรรมทาง

พลศึกษา ผลการวิจยัพบวา เจตคติของนกัเรียนที่มีตอพลศึกษามีเพิม่สูงขึ้น หลงัจากมีการเพิม่

หลักสูตรสุขศึกษาที่มีความสําคัญตอกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้ยงัคนพบวาวิชาสุขศึกษา                       

มีประโยชนตอสุขภาพและชวยใหนักเรียนมีเจคติที่ดีตอวิถีชีวิตที่กระตอืรือรน 
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 งานวิจัยในประเทศ 

 เจริญ ศาสตรเวหา (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ        

ความพึงพอใจของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตนที่มีตอการสอนวิชาพลศกึษาในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ นักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 822 คน ผลการวิจยั

พบวา 

 1. นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่ 1 มัธยมศึกษาปที ่2 และมัธยมศกึษาปที่ 3 สังกัด

สํานักงานสามญัศึกษา จังหวดัอุบลราชธานีและสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

มีความพึงพอใจตอการสอนวิชาพลศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน 

 2. นกัเรียนสงักัดสํานกังานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและสังกดัสํานักงาน     

การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจตอการสอนวิชาพลศึกษาแตกตางกนั  

อยางมนียัสําคัญที่ระดับ .05 

 3. นกัเรียนชาย และนกัเรียนหญงิสังกัดสํานักงานการศึกษา จังหวัดอบุลราชธาน ี

และสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จงัหวัดอุบลราชธาน ีมีความพงึพอใจในการสอนวิชา 

พลศึกษาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ .05 แตนักเรียนสังกัดสํานักงานชั้นประถมศึกษา         

จังหวัดอุบลราชธานมีีความพึงพอใจตอการสอนวชิาพละศึกษาไมแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญ  

ที่ระดับ .05 

 4. นกัเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาชัน้ปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 3 

สังกัดสํานักงานสามัญศึกษา จงัหวัดอุบลราชธานีและสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา           

จังหวัดอุบลราชธาน ีมีความพึงพอใจตอการสอนวิชาพลศึกษาแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญ                

ที่ระดับ .05 

 พิจิตร เชาวนปรีชา (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาชัน้ปที ่6 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7  

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษาของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาชัน้ปที ่6          

ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 และเพื่อเปรียบเทยีบเจตคติของนักเรียนทีม่ี

เพศ สายการเรียนและเกรดเฉลี่ยตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งจํานวน 400 คน โดยใช

วธิีสุมแบบระดับช้ัน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเจตคติที่เห็นดวยมากทีสุ่ดตอวิชาพลศึกษา คือ       

เจตคติที่มีตอบุคลิกลักษณะของครูผูสอน ซึ่งครูตองใหความรัก ความยุติธรรมแกเด็กนักเรียน         
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ทุกคน อีกทั้งครูผูสอนควรมคีวามรูดี มีความถนัดในวชิาที่ตนสอน นักเรียนเหน็ดวยมากกับเจตคติ

ที่มีตอจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษาวา การออกกําลังกายเปนสวนสาํคญัในการเสริมสราง 

และรักษาสุขภาพ 

 ไพรัช หิมเวช. (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเรื่องความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการทนุกฬีาของนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน คือ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการทนุกีฬาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 7 สถาบัน จํานวน 632 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ        

ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการทนุกฬีา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 

5 ระดับ ผลการวิจัยพบวา 

 1. นกัศึกษาชายทีเ่ขารวมโครงการทนุกฬีาในสถานบนัอุดมศึกษาเอกชน ที่เปนนักกีฬา

ประเภท เทนนิส มวยสากลสมัครเลน กรีฑา ตะกรอ ฟตุบอล รักบี้ฟตุบอล มีความพึงพอใจ            

ในการเขารวมโครงการทนุกฬีาในระดับมากกวาปานกลางหรือนาพอใจในทกุดาน นกักีฬาประเภท

วอลเลยบอล แบดมินตัน มคีวามพึงพอใจในดานความทาทายสติปญญา ดานการเปนทรพัยากร

บุคคลและในดานรวมอยูในระดับปานกลาง นักกีฬาประเภท ยูโดมีความพึงพอใจในดาน      

ความทาทายสติปญญา ดานการเปนทรัพยากรบุคคล ดานความสะดวกสบายในการทํางาน  

และในดานรวมอยูในระดับปานกลาง สวนดานการไดรางวลัใจกาย อยูในระดับมากกวาปานกลาง 

หรือนาพอใจและนักกีฬาประเภท บาสเกตบอล มีความพึงพอใจในดานความทาทายสติปญญา        

ดานการไดรางวัลใจกาย ดานความสะดวกสบายในการทํางาน และในดานรวมอยูในระดับ

มากกวาปานกลางหรือนาพอใจ สวนดานการเปนทรัพยากรบุคคลอยูในระดับปานกลาง 

 2. นกัศึกษาที่เขารวมโครงการทุนกฬีาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปนนกักีฬาประเภท 

วอลเลยบอล บาสเกตบอล ยูโด กรีฑา เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดบินตนั มีความพึงพอใจ 

ในการเขารวมโครงการทนุกฬีาในระดับมากกวาปานกลางหรือนาพอใจในทกุดาน 

 สุวิทย สวางโรจน. (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาความพึงพอใจในการเรียนการสอน

วิชาพลศึกษาของสถาบนัราชภัฏสวนสุนนัทา โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาสถาบันราชภัฎ 

สวนสนุันทา จาํนวน 600 คน เปนชาย 300 คน หญิง 300 คน เครื่องมอืที่ใชในการศึกษาคนควา

เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีความเชือ่มั่น .95 แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานบุคลิกลักษณะอาจารยผูสอน ดานการวัดและประเมินผลและดานสถานที่ อุปกรณ  

และส่ิงอํานวยความสะดวก วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  

ทดสอบความแตกตางโดยใชคาสถิติ ไค-สแควร ผลการศึกษาพบวา 



 42 

 1. ความพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในทศันะของนกัศึกษาสถาบันราชภัฏ

สวนสุนันทา ในดานของกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบุคลิกลักษณะอาจารยผูสอน ดานการวัด 

และประเมินผล ดานสถานที ่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก โดยสวนใหญอยูในระดับมาก 

 2. ความพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในทศันะของนักศกึษาชาย           

กับนักศกึษาหญิง สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา ในแตละดานคือ ดานการวัดและประเมินผล

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานบุคลิกลักษณะอาจารยผูสอนและดานสถานที ่อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกนั

 มหาลาภ  ปอมสุข. (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาของนกัเรียนชวงชัน้ที่ 4 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบุรี  

ปการศึกษา 2547 กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชวงชัน้ที ่4 จํานวน 400 คน เปนนักเรียนชาย 150 คน 

เปนนักเรียนหญิง 250 คน ไดมาโดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจชีและมอรแกน 

และใชวิธีการสุมแบบแบงชัน้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เร่ืองความพึงพอใจ 

ในการเรียนพลศึกษาของนกัเรียนชวงชัน้ที่ 4 ที่ผูวิจยัสรางขึ้นโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงดวย

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานและมีความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั .95 การวิเคราะหขอมูล 

ใชการหาความถี่ การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทยีบขอมูลโดยใชสถิติที  

(t-test Independent) และกําหนดคาความมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แบงออกเปน  6  ดาน 

ผลการศึกษาพบวา 

 1. ความพงึพอใจในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชวงชั้นที ่4 เขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบุรี

ในดานจุดมุงหมายของพลศึกษา ดานเนื้อหาสาระของหลกัสูตร ดานการจดักิจกรรมการเรียนรูดาน

ประสิทธิภาพของครูผูสอน ดานสถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการวัดผล 

และการประเมินผล อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22, 3.11, 3.07, 3.21, 2.68 

และ 3.11 ตามลําดับ 

 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาระหวางนักเรียนชายและนักเรียนหญงิ

ของนักเรียนชวงชัน้ที ่4 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ในดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร แตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนดานจุดมุงหมายของพลศกึษา ดานการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูดานประสิทธิภาพของครูผูสอน ดานสถานที ่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก      

ดานการวัดผลและการประเมินผลไมแตกตางกนั 
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 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของความพงึพอใจเปนสิ่งสาํคัญ      

ตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศกึษาเปนอยางมาก ผูวิจยัจึงนําความรู 

และทฤษฎทีี่เกี่ยวของมาใชในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดและทฤษฎีการนําหลกัสูตร       

ไปใชของ วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ (2541: 34) ที่แบงออกเปน  6  ดานคือ 

 1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

 2. ดานเนื้อหาสาระของหลกัสูตร 

 3. ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

 4. ดานประสทิธิภาพของครูผูสอน 

 5. ดานสถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 

 6. ดานการวัดผลและประเมนิผล 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา 

ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอางทองที่มตีอ 

การเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนนิการวิจยั ดังนี ้

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้เปนนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 

จํานวน 3 โรงเรียน เปนนักเรยีนชาย 270 คน นักเรียนหญงิ 239 คน รวมทั้งสิน้ 509 คน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 

จํานวนประชากร 509 คน จากนัน้นําประชากรที่ไดเทียบตารางการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgam) ไดกลุมตัวอยาง จาํนวน 226 คน ในการ 

ทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือก กลุมตัวอยางไวมากกวาที่กาํหนดจากตารางคือ 300 คน แบงเปนชาย 

จํานวน 150 คน เปนหญงิจาํนวน 150 คน จากนั้นดําเนนิการสุมตัวอยาง โดยวิธีแบงชัน้ (Stratified 

Random Sampling) ดังตาราง 1 
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ตาราง  1   จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
โรงเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

โรงเรียนเทศบาล  1  วัดตนสน 60 63 123 50 50 100 

โรงเรียนเทศบาล  2  วัดโลหสุทธาวาส 57 50 107 50 50 100 

โรงเรียนเทศบาล  3  วัดชัยมงคล 153 126 279 50 50 100 

รวม 270 239 509 150 150 300 

 

ตาราง  2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง แยกเปนระดับช้ัน 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 97 93 190 50 50 100 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2 87 84 171 50 50 100 

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 3 84 64 148 50 50 100 

รวม 268 241 509 150 150 300 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยัเปนแบบสอบถามสภาพความพงึพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรยีนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสอบถามแบบปลายปด มีลักษณะ 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก          

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยวิธีดาํเนนิการแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี ้
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 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั บทความ ส่ิงตีพิมพ และเอกสารตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกบัการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับตาง ๆ เพี่อรวบรวมความรูแนวคิดทฤษฎี          

มากาํหนดขอบเขตการศึกษา 

  ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามารวบรวมเรียบเรียงเพื่อกาํหนดโครงสราง

เครื่องมือและสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ของโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ปการศึกษา 2550 ซึ่งเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสาํรวจรายการ 

(Checklist) 

   ตอนที่  2  ความพงึพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน 

ดังนี ้

   1.   ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

   2. ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

   3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

   4. ดานประสทิธภิาพครูผูสอน 

   5. ดานสถานที่  อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

   6. ดานการวัดผล และประเมนิผล 

   ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  มลัีกษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 

(Open Ended)  

  ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ

ตรวจพิจารณาแลวนาํไปปรับปรุงแกไข 
 วิธีหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. นาํเครื่องมอืมาหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

 2. นาํแบบสอบถามที่สรางขึน้แลว เสนอตอประธานและกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ  

ตรวจสอบ เพือ่ปรับปรุงแกไข 

 3.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดยใชดุลยพินจิพิจารณาเปนรายขอ แตละขอคําถามนัน้ 
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 มีความสอดคลองตามเนื้อหาที่ตองการหรือไม โดยพิจารณาจากเกณฑน้ําหนกั 

ของพวงรัตน  ทวีรัตน  (2540 : 24) แลวบันทกึผลคะแนนความพงึพอใจของผูเชี่ยวชาญ 

ในแตละขอ แลวนาํไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับเนื้อหาทีต่องการ  

และเลือกขอคําถามที่มีดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 0.5 หรือมากกวาไปใชในการสอบถาม 

 4. นาํแบบสอบถามที่ผานขัน้ตอนในขอ  1–2 เสนอตอประธานและกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธอีกครั้ง แลวนาํไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่ไมไดเปนกลุมตวัอยางจริง

ในการวิจัยในครั้งนี้ จาํนวน 30 คน แลวนาํผลขอมูลไปวเิคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Validity) 

โดยใชสถิติวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ไดคาเทากับ .89       

นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ

อีกครั้ง 

 5. นาํแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปดําเนนิการเกบ็รวบรวมขอมูล เพื่อการวิจยัตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 1. นาํหนังสือขอความรวมมอืในการดําเนนิการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒไปติดตอขอความรวมมอืจากผูอํานวยการสถานศกึษาทั้ง 3 โรงเรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยเดินทางไปยงัโรงเรยีนตาง ๆ ทีท่าํการวจิัยเพื่อเก็บขอมูลดวยตัวเอง 

 

การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 นําแบบสอบถามที่ไปรวบรวมขอมูลมากระทําและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม spss 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 2. หาคาความถี่และคารอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

X 3. หาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D.) ความพงึพอใจของนักเรียน

ชวงชัน้ที่ 3 ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทองทีม่ีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา ปการศึกษา 2550 แปลผลคาน้าํหนักของคาเฉลี่ยที่ไดดงันี ้

   4.50  –  5.00 เทากับ มากที่สุด 

   3.50  –  4.49 เทากับ มาก 

   2.50  –  3.49 เทากับ ปานกลาง 

   1.50  –  2.49 เทากับ นอย 

   1.00  –  1.49 เทากับ นอยที่สุด 
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 4. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550  

ของนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ โดยใชสถิติที (t–test Independent)  

 5. กําหนดคาระดับความมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม  

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม 

 + แทน คาสถิติทีที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 N แทน จํานวนตัวอยาง 

 * แทน ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อตรวจสอบดูความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เปน 

กลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน แลว ผูวิจยัไดดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามลําดับดังนี ้

 ตอนที่ 1 นาํขอมูลที่ไดรับมาแจกแจงความถี่แลวคิดเปนรอยละและนําเสนอ 

ในรูปตารางและความเรยีง ดังปรากฏในตาราง 3 

 ตอนที่ 2 นําขอมูลคะแนนความพึงพอใจที่ไดรับมาหาคาเฉลี่ย 

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน นาํเสนอในรูปตารางและความเรียง โดยแบงออกเปน 6 ดาน 

  1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

  2. ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

  3. ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

  4. ดานประสทิธิภาพของครูผูสอน 

  5. ดานสภาพที่อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

  6. ดานการวัดผลและประเมนิผล 

 เปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจระหวางนักเรียนชายกับนักเรยีนหญิงโดยใชสถติิที 

(t-test Independent)  ดังปรากฏในตาราง 3 ถงึตาราง 15 

 ตอนที่  3  นําขอมูลที่ไดรับมาสรุปและเสนอในรูปความเรียง 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
              ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 

ตาราง 3 เพศของผูตอบแบบสอบถามนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 

     อางทอง (N = 300) 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

1 ชาย 150 50.00 

2 หญิง 150 50.00 

รวม 300 100.00 

 

   จากตาราง 3  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

50.00 เทากัน  
 
ตาราง  4   ระดับช้ันของผูตอบแบบสอบถามนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

     เมืองอางทอง (N = 300) 
 

ระดับช้ัน จํานวน รอยละ 

2. ระดับช้ันทีน่ักเรียนกําลังศึกษาอยู   

  –  มัธยมศึกษาปที ่ 1 100 33.33 

  –  มัธยมศึกษาปที ่ 2 100 33.33 

  –  มัธยมศึกษาปที ่ 3 100 33.33 

รวม 300 100.00 

 

 จากตาราง 4  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 คิดเปน

รอยละ 33.33 เทากนั  
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  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนและสาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษาของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทยีบ โดยใชสถิติที(t–test Independent) 
 

ตาราง  5  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียน   

      ในสงักัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศกึษา  

      ปการศึกษา 2550 ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร (N  = 300) 
 

ระดับความพงึพอใจ 
ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา  

S.D. ระดับ X    

1. เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 3.95 .67 มาก 

2. สรางคุณลักษณะการมีน้ําใจนักกีฬา 4.14 .77 มาก 

3.73 .87 มาก 3. สามารถเปนผูนําและผูตามที่ดีในการทํางานกลุม 

4. ชวยใหนักเรียนเลือกตัดสินไดอยางมีเหตุผล 3.76 .97 มาก 

5. สามารถนําทักษะที่เรียนไปใชในการออกกําลังกายและ

แนะนําใหผูอ่ืนรูจักวิธีการออกกําลังกายไดอยางถูกตองหรือ

ใหมีสมรรถภาพทางกายที่ดี 

4.11 .86 มาก 

   

   

6. มีความรูเกี่ยวกับกฎกติกาของการเลนกีฬา                              4.18 2.44 มาก 

7. ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 4.09 .89 มาก 

3.21 0.42 ปานกลาง รวม 

 

 จากตาราง 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีการศึกษา 2550 ดานจุดมุงหมายของพลศึกษาในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.21),(S.D. = .42) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่ม ี

ความพึงพอใจมากเปนสามอนัดับแรกคือ มคีวามรูเกีย่วกบักติกาของการเลนกฬีาอยูในระดับมาก

( X = 4.18),(S.D. = 2.44) อันดับสองคือสรางคุณลักษณะการมนี้ําใจของนักกีฬาอยูในระดับมาก 

( X = 4.14),(S.D. = .71) และอันดับสามคือ สามารถนําทกัษะที่เรียนไปใชในการออกกําลังกาย

และแนะนาํใหผูอ่ืนรูจักวธิีการออกกําลังกายไดอยางถกูตองหรือใหมีสมรรถภาพทางกายที่ด ี

X = 4.11), (S.D. = .86) ตามลําดับ อยูในระดับมาก (
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ตาราง  6 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความพึงถอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียน   

      ในสงักัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศกึษา  

      ปการศึกษา 2550 ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร (N = 300) 

 

ระดับความพงึพอใจ 
ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

S.D. ระดับ X  

1. ชวยสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกตองและปลอดภัยในการ

ปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 

   

3.97 .76 มาก 

2. ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 3.90 .84 มาก 

3. มีเอกสารคูมือ ตําราประกอบการเรียนการสอน 3.66 1.05 มาก 

4. เนื้อหาที่เรียนมีประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพของนักเรียน 3.92 .90 มาก 

5. เนื้อหาที่เรียนทําใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 3.96 .80 มาก 

6. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 3.74 .92 มาก 

7. จํานวนชั่วโมงที่เรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 3.86 .90 มาก 

8. มีความรูในดานกีฬาไทยและกีฬาสากล 3.89 .88 มาก 

9. เปนความรูที่นําไปใชออกกําลังกายในชีวิตประจําวันได 3.95 .94 มาก 

10.ไดรับความรูเกี่ยวกับกฎ  กติกา  มารยาท ที่จาํเปนตองเรียนรู 4.01 .84 มาก 

3.90 .62 มาก รวม 

 
 จากตาราง 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพงึพอใจที่มีตอการเรียนการสอน

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรในภาพรวม 

Xอยูในระดับมาก ( = 3.90),(S.D.= 62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการทีม่ีความพึงพอใจ

มาเปนสามอนัดับแรกคือ ไดรับความรูเกีย่วกับกฎกติกา มารยาทดีจําเปนตองเรียนรูอยูในระดับมาก           

( X = 4.01),(S.D.= 87) อันดับสองคือชวยสงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวทีถู่กตองและปลอดภัย   

ในการปฏิบัตกิิจกรรมประจาํวนั อยูในระดับมาก ( X = 3.97),(S.D.= 76) และอันดับสามคือ 

เนื้อหาทีเ่รียนทําใหดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางมีความสุขอยูในระดับมาก ( X = 3.96),(S.D.= 80)  

ตามลําดับ 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 

      ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                 

      ปการศึกษา 2550   ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (N = 300) 

 

ระดับความพงึพอใจ 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

S.D. ระดับ X  
1. ทําใหนักเรียนคนพบความสามารถของตนเอง 3.95 มาก .96 

2. ชวยทําใหนักเรียนมีความสามัคคีในการทํางานเปนหมูคณะ 4.00 .86 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน 3.94 .94 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความปลอดภัย .85 มาก 4.00 

5. มีการฝกหัดทักษะอยางเพียงพอและทั่วถึง 3.83 .94 มาก 

6. มีการชมเชยสนับสนุนและใหกําลังใจนักเรียนในการแสดงออก 3.88 .82 มาก 

7. นักเรียนไดฝกทักษะกีฬาที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน .88 มาก 3.89 

8. การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน 3.84 .84 มาก 

9. นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวางและซักถามปญหา .99 มาก 3.70 

รวม 3.89 .56 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ดานการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( X = 3.89),(S.D. = 56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่มคีวามพึงพอใจมาก 

เปนสามอันดบัแรกคือ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความปลอดภัยและชวยทําใหนกัเรียน 

X = 4.00),(S.D.= 85) และ มีความสามัคคีในการทาํงานเปนหมูคณะอยูในระดับมาก(

X( = 4.00),(S.D. = 86) อันดับสองคือ ทาํใหนกัเรียนคนพบความสามารถของตนเองอยูในระดับมาก 

( X = 3.95),(S.D. = 96) และอันดับสามคือ กิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามสนุกสนาน  

Xอยูในระดับมาก ( = 3.94),  (S.D. = 94) ตามลําดับ 
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ตาราง  8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 

      ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

      ปการศึกษา  2550  ดานประสิทธิภาพของครูผูสอน (N = 300) 

 

ดานประสทิธภิาพของครูผูสอน ระดับความพงึพอใจ 

S.D. ระดับ  X  
1. ครูผูสอนมีความรูและเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.22 .82 มาก 

2. ครูผูสอนแตงกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.08 .94 มาก 

3. ครูผูสอนเปนตัวอยางที่ดีในดานการมีระเบียบวินัย 4.07 .96 มาก 

4. ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธที่ดี 3.97 มาก 1.03 

5. ครูผูสอนมีความตรงตอเวลา 3.76 1.13 มาก 

6. ครูผูสอนมีความยุติธรรมแกเด็กนักเรียนทุกคน 3.83 1.07 มาก 

7. ครูผูสอนมีสุขภาพจิตดี  ใจเย็น รับฟงเหตุผล 3.75 มาก 1.11 

8. ครูผูสอนมีความสามารถในการถายทอดความรูและทักษะ 3.97 .90 มาก 

9. ครูผูสอนมีความสามารถในการสรางบรรยากาศในการเรียนใหสนุกสนาน 3.82 มาก 1.04 

10.ครูผูสอนสามารถใหคําปรึกษาดานตางๆ แกนักเรียนได 3.86 .96 มาก 

11.ครูผูสอนมีการติดตามขอมูลเฉพาะตัวของนักเรียนอยางละเอียด 3.73 1.03 มาก 

 และใกลชิดตอเนื่อง 

รวม 3.91 .75 มาก 

 

  จากตาราง 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 ดานประสิทธิภาพของครูผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.91),(S.D.= .75) เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา รายการทีม่ีความพึงพอใจมาก 

X = 4.22), เปนสามอันดับแรกคือ ครูผูสอนมีความรูและเชี่ยวชาญในวชิาที่สอนอยูในระดับมาก(

(S.D.= 82) และอันดับสองคือ ครูผูสอนแตงกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

X = 4.08), (S.D. = .94) และอันดับสามคือครูผูสอนเปนตัวอยางที่ดีในดาน อยูในระดับมาก (

X = 4.07), (S.D. = .96) ตามลําดบั การมีระเบียบวินัย อยูในระดับมาก (
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ตาราง  9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน                 

      ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                  

      ปการศึกษา  2550  ดานสถานที่  อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก  (N = 300) 
 

ดานสถานที่  อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก ระดับความพงึพอใจ 

S.D. ระดับ  X  
1. สถานที่จัดเกบ็อุปกรณกีฬาและผูควบคุม (พัสดุ) ใหความสะดวก

ในการนําอุปกรณกีฬามาใชเรียนหรือฝกซอม 

3.83 .95 มาก 

   

2. สถานที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนพลศึกษา 3.84 .90 มาก 

มาก 3. สถานที่สําหรบัการออกกาํลงักายในรมและกลางแจงมีเพียงพอตอ

การใชออกกาํลังกาย 

3.86 .93 

   

มาก 4. อุปกรณกีฬาอยูในสภาพใชงานไดดีและมมีาตรฐาน 3.72 .93 

มาก 5. อุปกรณกีฬามจีํานวนเพียงพอกับการเรียน 3.52 1.06 

มาก 6. สามารถยืมอุปกรณใชฝกซอมไดทั้งในและนอกเวลาเรียน 3.50 1.05 

7. สนามกีฬาหรือสถานที่เรียนสามารถใชไดทั้งเวลาเรียน มาก 3.79 .95 

 และนอกเวลาเรียน    

ปานกลาง 8. มีน้ําดื่มไวบริการตามจุดตางๆ  อยางเพียงพอตามสถานที่สําหรับ

ออกกําลงักาย 

3.38 1.08 

   

ปานกลาง 9. สถานที่สําหรบัเปลี่ยนเครื่องแตงกายมีความสะอาดและเหมาะสม 3.43 .97 

ปานกลาง 10.สถานที่สําหรับเปลีย่นเครื่องแตงกายมีความเพยีงพอตอจาํนวนนกัเรียน 3.49 1.06 

รวม 3.64 .67 มาก 
  

 จากตาราง 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ดานสถานที ่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 

Xอยูในระดับมาก ( = 3.64), (S.D. = .67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่มีความพงึพอใจ

มากเปนสามอนัดับแรกคือ สถานที่สําหรับการออกกาํลังกายในรมและกลางแจงมีเพยีงพอ 

X = 3.86), (S.D. = .93) อันดบัสองคือ สถานที ่ตอการใชออกกําลังกาย อยูในระดับมาก (

Xมีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรียนพลศึกษาอยูในระดับมาก ( = 3.84), (S.D. = .90) และอันดับสาม

คือสถานที่จัดเก็บอุปกรณกฬีาและผูควบคุม (พัสดุ) ใหความสะดวกในการนําอุปกรณกีฬา 

X = 3.83), (S.D. = .95) ตามลําดับ มาใชเรียนหรอืฝกซอม อยูในระดับมาก (
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ตาราง 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน             

     ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                   

      ปการศึกษา 2550  ดานการวัดผลและประเมินผล (N = 300) 

 

ระดับความพงึพอใจ 
ดานการวัดผลและประเมินผล 

S.D. ระดับ X  
4.04 1. มีเกณฑการวดัผลและประเมินผลทีช่ัดเจนตรงตามเนื้อหากจิกรรม      

การเรียนการสอน 

.85 มาก 

   

3.89 2. การวัดผลและประเมินผลเนนการพัฒนาความพยายามและความ

ตั้งใจในความสามารถทีท่ําไดดีข้ึนกวากอนการเรียน 

.82 มาก 

   

3.95 3. มีการวัดผลทีท่ําใหนกัเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการ

เรียนเพิม่ข้ึน 

.87 มาก 

   

4.01 4. มีการแจงกําหนดการสอบใหนกัเรียนทราบลวงหนา .91 มาก 

3.88 5. มีการแจงผลการสอบใหนกัเรียนทราบทกุครั้ง .94 มาก 

6. มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล 3.96 .93 มาก 

3.95 7. ระดับคะแนนเปนตัวชีว้ัดที่แทจริงของนักเรียนได .88 มาก 

8. มีการวัดผลทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการเก็บคะแนนดาน

ตางๆ เชนการเขาเรียน การแตงกาย ความสนใจเรียนทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

4.00 .88 มาก 

  

 

รวม 3.96 .65 มาก 
  

 จากตาราง 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ดานการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.96), (S.D. = .65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการทีม่ีความพึงพอใจมาก  

เปนสามอันดบัแรกคือ มีเกณฑการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจนตรงตามเนื้อหากิจกรรมการเรียน

การสอน อยูในระดับมาก ( X = 4.04), (S.D. = .85) อันดบัสองคือมีการแจงกําหนดการสอบ 

Xใหนักเรียนทราบลวงหนาอยูในระดับมาก ( = 4.01), (S.D. = .91)และอันดับสามคือ มีการวัดผล

ทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการเกบ็คะแนนดานตาง ๆ เชน การเขาเรียน การแตงกายความ

สนใจเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.96), (S.D. = .65) 

ตามลําดับ 



      ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 

             ในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     

              ปการศึกษา 2550 ในภาพรวม (N = 300) 

 

ภาพรวม ระดับความพงึพอใจ 

 X  S.D. ระดับ 

1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

2. ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. ดานประสทิธภิาพครูผูสอน 

5. ดานสถานที่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 

6. ดานการวัดและประเมินผล 

3.21 

3.90 

3.89 

3.91 

3.64 

3.96 

.63 

.62 

.56 

.75 

.67 

.65 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.88 .49 มาก 
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 จากตาราง 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนสาระ

สุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.88), (S.D. = .49) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่มคีวามพึงพอใจมาก เปนสามอันดับแรกคือ ดานการวัด

และประเมินผล  อยูในระดับมาก ( X =3.96), (S.D. = .65) อันดับสองคือ ดานประสทิธภิาพ

ครูผูสอนอยูในระดับมาก ( X = 3.91), (S.D. = .75) และอันดับสามคือ ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

อยูในระดับมาก ( X = 3.90), (S.D. =  .62) ตามลําดับ 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด 

       เทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                   

       ปการศึกษา 2550 จําแนกตามเพศ (N = 300) 

 

S.D. t p  เพศ n X  
ชาย 150 4.00 .71 

1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา .30 .83 
หญิง 150 3.98 .55 

ชาย 150 3.92 .68 
2. ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร .56 .72 

หญิง 150 3.88 .55 

ชาย 150 3.88 .51 
3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.11 .29 

หญิง 150 3.90 .60 

ชาย 150 3.92 .72 
4. ดานประสทิธภิาพครูผูสอน .10 .18 

หญิง 150 3.91 .78 

ชาย 150 3.69 .63 5. ดานสถานที่  อุปกรณและส่ิงอํานวย

ความสะดวก 
1.27 .34 

หญิง 150 3.59 .71 

ชาย 150 3.98 .55 
6. ดานการวัดผลและประเมินผล .48 .01 

หญิง 150 3.93 .74 

 

 จากตาราง 12   พบวานักเรยีนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง     

มีเพศตางกนั มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา                   

ปการศึกษา 2550 ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ดานประสิทธิภาพครูผูสอน ดานสถานที ่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกนั  
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ตอนที่  3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 

 1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

 ขอควรปรับปรุง 

 – ควรเนนในสวนที่ใหนักเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวัน  

 ขอดี 

– เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูกฎกติกา และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดตลอดจนรู 

แพรูชนะ รูอภัยและมีความสามัคคีในหมูคณะอันเปนการสงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  

 – สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ  กาย และสุขภาพจิตที่แข็งแรง  

 2. ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

 ขอควรปรับปรุง 

– เนื้อหาทีน่ํามาสอนนอยเกินไปทําใหนักเรียนไมเขาใจ ประกอบกับไมมีคูมือในการเรียน 

 ขอดี 

 – เนื้อหาทีน่ํามาใชในการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียนทั้งในดานความรูวัยของผูเรียน  

อีกทัง้เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดงาย 

 – เนื้อหาทีเ่รียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได เพื่อเสริมสรางสุขภาพของนักเรียน 

3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ขอควรปรับปรุง 

 – ในกิจกรรมบางอยางใชเวลานอยเกนิไป ทาํใหนักเรียนมเีวลามากเกินไป    

– ควรใหเวลาในการฝกซอม/ปฏิบัติใหมาก เพราะถาเวลานอยเกินไปนักเรียนอาจจะ 

ยังปฏิบัติไมได เพราะฉะนั้นควรแบงเวลาใหเหมาะสม   

– ไมควรสั่งงานมากควรเนนไปที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง 
 ขอดี 

 – จัดกิจกรรมไดหลากหลายทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความสนุกสนาน

และสอดคลองกับหลักสูตร  

 – มุงเนนใหนกัเรียนมีคุณธรรม(รูแพ, รูชนะ, รูอภัย) และสามารถทํางานรวมกัน 

เปนหมูคณะได ซึ่งกอใหเกิดความสามัคคี  

4. ดานประสิทธิภาพของครูผูสอน 

 ขอควรปรับปรุง 

 – ครูควรรับฟงเหตุผลของนักเรียนบางไมใชเห็นวานักเรียนทําผิดลงโทษเพียงอยางเดียว 
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 – ควรใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงออกมากยิ่งขึ้น  

– ครูควรมาสอนใหตรงเวลา และควรดุกําชับนักเรียนใหมาก 

 ขอดี 

– ครูผูสอนมีความรูความสามารถเกี่ยวกับพลศึกษาเปนอยางด ี   

– ครูเขาสอนอยางสม่าํเสมอ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครู มีเหตุผล สามารถ 

ใหคําปรึกษานักเรียนดวยคาํสุภาพ  

– ครูมีวิธีการถายทอดความรูใหนกัเรียนเขาใจไดงาย และสอนมีลําดับข้ันตอน  

– ครูมีความตั้งใจในการสอน และเอาใจใสนักเรียนเปนอยางด ี  

 5. ดานสถานที่  อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

 ขอควรปรับปรุง 

 – อุปกรณกีฬามนีอยไมเพยีงพอตอนักเรียนและบางครั้งไมอนุญาตใหนักเรยีนยมือุปกรณ 

– ที่บริการน้ําดืม่มีนอยไมเพยีงพอตอนักเรยีนและน้ําดื่มไมคอยสะอาด   

– ควรปรับปรุง, ปรับเปลี่ยนอปุกรณหรือซ้ืออุปกรณใหม  

 – ยังขาดสนามสําหรับฝกซอม กฬีา ฟุตบอล บาสเกตบอลและสนามกรีฑา ซึง่ตองใช

สนามวอลเลยบอลแทน จึงไมคอยสะดวกเทาที่ควร  

 – ไมมีหองเปลี่ยนเสื้อผา  

 – สถานที่ไมพอทีจ่ะใชจัดการเรียนการสอนและตองการที่เรียนที่ไมรบกวนเด็กอนบุาลทีน่อนอยู 

– สถานที่เก็บอุปกรณไมสะดวกเทาที่ควร 
 ขอดี 

 – สถานที่และบริเวณรอบๆ สะอาดดี  

6. ดานการวัดผลและประเมินผล 

 ขอควรปรับปรุง 

– ขอสอบไมตรงกับที่เรียนหรือบางเรื่องยังไมไดเรียน  

 – ควรมีเกณฑการวัดและประเมินผลที่ใชเหมือนกันทุกหอง  

 ขอดี 

– มีการวัดผลและประเมินผลกอนและหลังเรียน   

– การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม  

 – มีการวัดผลตามความเปนจริง  
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– การวัดผลและประเมินผลเนนการพัฒนาความพยายามและความตั้งใจในความสามารถที่ทําได 
– มีเกณฑการวัดผลและประเมนิผลที่ชัดเจน ตรงตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

– มีการแจงผลการวัดผลและประเมินผลใหทราบอยางถูกตองและรวดเร็ว  
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจยัเชิงสาํรวจ ( Survey  Research ) โดยศกึษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอางทองที่มตีอการเรียนการสอนสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3 ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมือง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา  2550 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ปการศึกษา 2550 

จําแนกเปนนกัเรียนชายและนักเรียนหญงิ 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอางทองที่มตีอ

การเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ 

มีความแตกตางกนั 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การเลือกกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

เมืองอางทองไดกลุมตัวอยาง จาํนวน 226 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น การทําวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางไวมากกวาที่กาํหนดคือ 300 คน แบงเปนชาย 150 คน เปนหญิง 150  คน 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ผูวิจยัสรางเปนแบบสอบถามเกีย่วกับความพงึพอใจ 

ของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอางทองที่มตีอการเรียนการสอนสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
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    ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ ระดับ    

การศึกษา 

                 ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพงึพอใจของนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกดั 

เทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 

2550 แบบสอบถามมีขอความใหผูตอบแสดงความรูสึกในดานความพึงพอใจ โดยจําแนกเปน  5  ดาน 

คือ ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา ดานเนือ้หาสาระหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ดานประสทิธภิาพครูผูสอน ดานสถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกและดานการวัดผล 

และประเมินผล แบบสอบถามมีลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)   

5  ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยทีสุ่ด  

   ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม   

เปนแบบปลายเปด (Open Ended)เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเพิม่เติม นอกเหนือจาก

คําถามที่ปรากฏในตอนที ่2 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลของการผูวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดาํเนนิการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง

ตามลําดับดังนี ้

   1. วิเคราะหขอมูลสถานภาพของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ผูตอบแบบสอบถามโดยการ   

แจกแจงความถี่ แลวแปลงเปนหาคารอยละแลวนาํเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ปการศกึษา 2550 โดยการ

วิเคราะหหาคาคะแนนเฉลีย่(Mean)และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ทั้งที่เปน

รายขอและรายดาน แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550  

แตละดานตามเพศ โดยทาํการวิเคราะหคาที (t-test)แลวนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

4. นําแบบสอบถามที่ผูตอบแสดงความคดิเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ มาวเิคราะห 

จัดหมวดหมูและลําดับความสําคัญมาสรุปเปนแบบความเรยีง 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลไดดังนี ้

  1. การศึกษาลักษณะทัว่ไปของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550   

จํานวน 300 คน แบงเปนชาย 150 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปนหญิง 150 คน คิดเปนรอยละ 

50 .00 มีระดับการศึกษาระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1 ,2 และ 3 คิดเปนรอยละ  33.33  

 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง 

ที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550  พบวา  โดยรวม

ทุกดานกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก( X =  3.88),( S.D = .49)   

 3. การศึกษาเปรียบเทียบความพงึพอใจของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 

ระหวางนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ พบวา มีความพงึพอใจไมแตกตางกนั  

          4. ความคิดเหน็และขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูตอบแบบสอบถาม  สรุปไดดังนี ้

    1. ดานจดุมุงหมาย 

    ขอด ีคือ ทาํใหนกัเรยีนไดเรียนรูกฎ กติกา และสามารถนํามาใชในชีวิตประจาํวนัไดตลอดจนรู

แพ รูชนะ รูอภัยและมีความสามัคคีในหมูคณะอันเปนการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  

และยงัสงเสริมใหนกัเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง  

   ขอควรปรับปรุง  คือ ควรเนนในสวนทีใ่หนักเรยีนนาํไปใชในชวีิตประจาํวนั 

   2. ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

    ขอดี คือ เนือ้หาที่นาํมาใชในการเรียนการสอนเหมาะสมกับผูเรียนทัง้ในดานความรู 

วัยของผูเรียน อีกทั้งเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิด 

ความเขาใจไดงาย   

    ขอควรปรับปรุง คือ เนื้อหาทีน่ํามาสอนนอยเกนิไปทาํใหนักเรียนไมเขาใจประกอบกับ

ไมมีคูมือในการเรียน 

       3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

     ขอดี คือ มจีัดกิจกรรมไดหลากหลายทาํใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวย 

ความสนุกสนาน และสอดคลองกับหลักสตูร รวมถึงมีการมุงเนนใหนกัเรียนมีคุณธรรม (รูแพ รูชนะ 

รูอภัย )และสามารถทาํงานรวมกนัเปนหมูคณะได ซึ่งกอใหเกิดความสามัคคี 
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   ขอควรปรับปรุง คือ ในกิจกรรมบางอยางใหเวลานอยเกินไป ควรใหเวลาในการฝกซอม

และปฏิบัติใหมากกวานี้ ดงันั้นควรจัดเวลาใหเหมาะสม และไมควรสั่งงานภาคทฤษฎีมากเกนิไป 

      4. ดานประสิทธิภาพของครูผูสอน 

   ขอดี คือ  ครูผูสอนมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับพลศึกษาเปนอยางดี มีวิธถีายทอด

ความรูใหนักเรียนเขาใจไดงาย มีลําดับข้ันตอนชัดเจน มคีวามตั้งใจในการสอน เอาใจใสนักเรียน

เปนอยางดี เขาสอนสม่าํเสมอ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกบัความเปนครู  สามารถใหคาํปรึกษา

นักเรียนดวยคาํสุภาพ   

   ขอควรปรับปรุง คือ ครูผูสอนควรมาสอนใหตรงเวลาและเปดโอกาสใหนักเรียนได

แสดงความคดิเห็นระหวางการเรียนการสอนบางและควบคุมนักเรียนใหฝกทักษะปฏิบตัิโดยไมปลอย

ใหเลนกิจกรรมอ่ืน ๆ หากมกีารลงโทษแตละครั้งตองมีเหตุมีผล 

   5. ดานสถานที ่อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

   ขอดี คือ สถานที่และบริเวณรอบ ๆ สะอาดดี 

   ขอควรปรับปรุง คือ อุปกรณนอยเกนิไป ควรซื้ออุปกรณใหม ๆ ใหนกัเรียนใชบาง 

และบางครั้งกไ็มอนุญาตใหนักเรียนยืม สถานที่เก็บอุปกรณไมสะดวกเทาที่ควร ไมมีบริการน้าํดืม่ 

ที่สะอาด ไมมหีองเปลีย่นเครื่องแตงกาย บางสนามอยูใกลหองเรียนเด็กอนุบาลทําใหรบกวนการ

นอนกลางวนัของเด็กอนุบาล สนามไมเพยีงพอตอการจดัการเรียนการสอน ขาดสนามฟุตบอล 

และบาสเกตบอลและสนามกรีฑา ซึ่งตองใชสนามวอลเลยบอลแทน   

  6. ดานการวดัและประเมินผล  

  ขอดี คือ มกีารวัดและประเมินผลกอนและหลังเรียนอยางยุติธรรม ตามสภาพจรงิ  

เนนประเมินการพัฒนา ความพยายามและความตัง้ใจตามความสามารถ  มีเกณฑการวัดผล 

ที่ชัดเจน ตรงตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน แจงผลการสอบอยางถูกตองและรวดเร็ว 

  ขอควรปรับปรุง คือ การวัดและประเมินผล ควรใชเกณฑเหมือนกันทกุหอง 

 

อภิปรายผล 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที่ 3  ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทอง 

ที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550 มปีระเด็น

อภิปรายดังนี ้ 

 1. จากการศึกษาลักษณะทัว่ไปของนักเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรยีนในสงักัดเทศบาลเมอืง

อางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2550   
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จํานวน 300 คน แบงเปนชาย 150 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปนหญิง 150 คน คิดเปนรอยละ 

50.00 มีระดับการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ่1, 2  และ 3  คิดเปนรอยละ 33.33 จากการ

รวบรวมขอมูลจํานวนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 มีทัง้หมด 509 คน ในแตละระดับช้ัน กม็ีจํานวน 

ไมเทากัน เมื่อนําไปเปดตารางกาํหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซีและมอรแกน ไดจํานวน 

226 คน แลวไปคัดเลือกนักเรียนกลุมตัวอยาง ทาํใหเฉล่ียจํานวนจากแตละระดับช้ันไมเทากนั 

ผูวิจัยจงึเพิม่จาํนวนเปน 300 คน ทําใหตัดสินใจเลือกนกัเรียนแตละระดับช้ัน ระดับละ 100 คน 

และเลือกนักเรียนที่เปนเพศหญิงและเพศชายไดจํานวนที่เทา ๆ กัน คอืระดับช้ันละ 5 คน   

 2. ความพงึพอใจของนักเรยีนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอ

การเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาปการศึกษา 2550 โดยรวมทกุดาน 

Xกลุมตัวอยางมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก(   = 3.88),(S.D. = .49)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา  ดานจุดมุงหมายของพลศึกษามีความพงึพอใจอยูในระดับมาก ( X =  3.99),( S.D. = .63)   

Xดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร มีความพงึพอใจอยูในระดบัมาก( =  3.90),( S.D. = .62) 

X =  3.89),( S.D. = .56)     ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (

X =  3.91),( S.D. =.75)       ดานประสทิธภิาพของครูผูสอนมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก(

Xดานสถานที่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก( = 3.64), 

X =  3.96), ( S.D. = .67)  ดานการวัดผลและประเมินผลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก(

( S.D. = .85)ที่เปนเชนนี้อาจมาจากสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเปนการเรียนรูเกี่ยวกับ

เร่ืองใกลตัวและเปนสาระการเรียนรู ทีน่ักเรียนไดทํากิจกรรมออกกําลังกายโดยใชกลามเนื้อ 

และสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งสอดคลองกับกูด (1959 : 368) ซึ่งกลาวถึง ความหมายของวิชา 

พลศึกษาไววา วิชาพลศึกษาทําใหนกัเรียนไดรวมกิจกรรมประเภทตองใชกลามเนื้อทั้งหลายสงเสริม

พัฒนาการของรางกาย ซึ่งคลายกับที่กลาวไวในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544     

กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (2545 :1-27) ที่กลาวไววา สาระการเรียนรูสุขศึกษา 

และพลศึกษามีความสาํคัญตอการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของมนุษยใหมีความสมบูรณ  

ตระหนักและรบัผิดชอบตอสุขภาพของตน และตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของตน

อยางถูกวธิี ตลอดจนการมสีวนรวมในการสรางความมัน่ใจในชวีิตความเปนอยูที่ด ี

และความปลอดภัยของผูอ่ืนและยงัสอดคลองกับสุวิมล  ต้ังสัจพจน (2540:14 -15) ซึ่งกลาวไววา 

การพลศึกษาเปนการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการออกกําลงักายทีถู่กตองรูจกัวิธีการ

สงเสริมสุขภาพเพื่อใหมีชวีิตยืนยาว กระทาํตนใหเปนประโยชนตอสังคมในฐานะนักสุขภาพที่ดี 

และจากผลการวิเคราะหผลยังพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมากดานจุดมุงหมาย
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เปนอันดับแรก อาจเนื่องมาจาก นักเรียนเหน็ความสําคัญของวิชาพลศกึษา ซึ่งหลักสตูรมีจุดมุงหมาย  

ใหผูสอนจัดการเรียนรูทีเ่นนใหนักเรียนสามารถพฒันาบคุลิกภาพทัง้ดานรางกายและจิตใจ  

มีอารมณดี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสงัคมได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของผาณิต  บิลมาศ 

(2522 : 256) ที่กลาวไววา ครูพลศึกษาจะตองมีคุณสมบตัิและบุคลิกลักษณะที่ด ีสามารถสอนที่จะ

ทําใหนกัเรียนเกิดความสนใจ และเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษาสามารถควบคุมอารมณของตนเองได

และมีความอดทน ขยันขนัแข็ง มีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจมมีนุษยสัมพนัธดี มีทักษะ 

ดานกฬีา มีความเชื่อมัน่ในตนเองเปนพลเมืองที่ดีและศรัทธาอาชีพของตน ซึ่งทําใหดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางด ี

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที ่3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

เมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศกึษา 2550    

ระหวางนักเรียนชายและนกัเรียนหญงิ พบวา มีความพงึพอใจไมแตกตางกนั  ที่เปนเชนนี ้   

อาจเนื่องมาจาก นักเรียนหญิงและนักเรียนชายไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมพรอม ๆ กนั  นักเรียนชาย

สวนใหญมักมคีวามสามารถและเรียนรูทกัษะดานกีฬาไดอยางรวดเร็ว จึงชวยสอนทกัษะใหนักเรียน

หญิงสามารถรวมกิจกรรมทางดานกีฬาได ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของวาสนา  คุณาอภสิิทธิ์ (2536 : 

320 - 326) ทีก่ลาวไววาวิชาพลศึกษาเปนเครื่องชวยพัฒนาลักษณะนิสัยและความสามารถของผูเรียน

แตละคนและครูผูสอนสวนใหญใหโอกาสนักเรียนปรับปรุงตนเอง ในดานความถนัดเสมอ 

และที่สําคัญกจิกรรมพลศึกษาสวนใหญมกีารเลนเปนกลุมเปนทีม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรูจักวิธีเลน

รวมกันเลนเพือ่สวนรวม เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม กิจกรรมบางอยางชวยฝกใหผูเรียนรูจัก

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  สวนดานการวัดผลและประเมนิผลนกัเรียนหญิงมีความขยนั มุงมัน่ 

และตั้งใจมาก ๆ  ก็อาจทําใหไดผลการเรยีนดีกวานักเรยีนชาย นอกจากนี้การวัดผลและประเมินผล

ดานทกัษะครผููสอนสวนใหญมักจะกาํหนดเกณฑการผานทักษะดานการเลนกีฬา สําหรับนักเรียน

หญิงต่ํากวานกัเรียนชายทําใหนกัเรียนหญิงมีผลการเรียนใกลเคียงกับนกัเรียนชาย ซึง่สอดคลองกับ 

สุวิทย  สวางโรจน(2546: บทคัดยอ) ซึง่ไดศึกษา  ความพงึพอใจในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ

สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทาพบวา ในทัศนะของนักศกึษาชาย กับนักศกึษาหญิง ดานการวัด 

และประเมินผลแตกตางกนั สวนดานอืน่ ๆไดแก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานบคุลิกลักษณะ

อาจารยผูสอนและดานสถานที ่อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกันและยังสอดคลองกับ 

ลุกและซินแคลร(1996:31- 46) ซึ่งไดวิจัยพบวา ปจจัยทีเ่ปนตัวกาํหนดเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา 

ไดแก เนื้อหาวชิา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในชัน้เรียน การรับรู อุปกรณ ไมแตกตาง

กันระหวางเพศ  
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
    จากการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ คือ นักเรียนชวงชัน้ที่  3  ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาล

เมืองอางทองมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

ปการศึกษา 2550 อยูในระดับมากทุกดาน ซึง่แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถทาํใหผูเรียนมีเจตคติทีด่ีตอการเรียนวิชาสุขศึกษา

และพลศึกษา นักเรียนเห็นความสาํคัญและประโยชนที่ไดจากเรียนรู สามารถใชหลักการปฏิบัติตน

ที่ดีตอการดูแลสุขภาพของตนเองได ตลอดจนมีความพงึพอใจตอผลการวัดและประเมินผล 

การเรียนในวิชานี ้แตยังพบวามีขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไขและถือไดวาเปนเรื่องสําคัญนั่นคือ   

สถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูของแตละโรงเรียนซึ่งตองไดเสนอแนะ

ใหผูบริหารโรงเรียนหรือผูมีสวนเกี่ยวของกบัโรงเรียน เขามาชวยแกไขตอไป  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      1. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอการจัดการเรียนการสอนสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ทุกปการศึกษา เพื่อไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอน 

  2. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรยีนการสอนสาระการเรียนรู 

สุขศึกษาและพลศึกษา ในดานปจจัยอื่นๆ ของนักเรียน เชน  อาย ุระดบัการศึกษา   
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ความพงึพอใจของนักเรียนชวงชัน้ที ่ 3  ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองอางทองที่มีตอ 

การเรียนการสอนสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ปการศึกษา  2550 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้ใชกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง 

 2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบความพึงพอใจในการเรียนการสอน

สาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชวงชั้นที่  3  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทอง       

เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาคนควาจะเปนแนวทางแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน        

สาระสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอางทองตอไป 

 3. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3  ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจ รายการ (Checklist) 

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน ไดแก 

    1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

    2. ดานเนื้อหาสาระหลักสูตร 

    3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

    4. ดานประสิทธิภาพครูผูสอน 

    5. ดานสถานที่อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 

    6. ดานการวัดผลและประเมินผล 

  ตอนที่ 3   ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด         

(Open Ended) 

 ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอ

สถานภาพของนักเรียน การนําเสนอขอมูลจะนําเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชนในการศึกษา

คนควาเทานั้น ฉะนั้นจึงขอความกรุณา  ตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 

 ผูวิจัยขอขอบคุณนักเรียนที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

นายธีระ  สุภาวิมล 

นิสิตปริญญาโท  วิชาเอกพลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1  สภาพทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  1  เขียนเครื่องหมาย   ลงใน   หนาขอตามความเปนจริง 

1. เพศ 

     ชาย     หญิง 

 
2. อายุ.......................ป 
 

3. ระดับชั้นที่นกัเรียนกําลังศึกษาอยูในขณะตอบแบบสอบถาม 

     มัธยมศึกษาปที ่ 1 

     มัธยมศึกษาปที ่ 2 

     มัธยมศึกษาปที ่ 3 
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ตอนที่  2  ความพงึพอใจในการเรยีนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Sating Scale) 

 มากที่สุด หมายความวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจตอขอคําถามนั้นมากที่สุด 

 มาก   หมายความวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจตอขอคําถามนั้นมาก 

 ปานกลาง หมายความวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจตอขอคําถามนั้นปานกลาง 

 นอย   หมายความวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจตอขอคําถามนั้นนอย 

 นอยที่สุด หมายความวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจตอขอคําถามนั้นนอยที่สุด 

 
ตัวอยาง 

ระดับความพึงพอใจ 
คําถาม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

มีความตรงตอเวลา      

 

 จากตัวอยาง แสดงวา นักเรียนมีความรูสึกพึงพอใจที่ครูสอนมีความตรงตอเวลาในการ

สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาอยูในระดบัมากที่สุด 
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ตอนที่  2    แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนชวงชัน้ที่  3  ของโรงเรียนในสงักัด

เทศบาลเมืองอางทองที่มีตอการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา            

ปการศึกษา 2550 

คําชี้แจง  โปรดเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงระดับความพงึพอใจของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

ระดับความพึงพอใจ 
ดานจุดมุงหมายของสาระสุขศึกษาและพลศกึษา 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม      

2. สรางคุณลักษณะการมนี้ําใจนักกฬีา      

3. ทําใหเปนผูนําและผูตามที่ดใีนการทํางานเปนกลุม      

4. ชวยใหนักเรียนเลือกตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล      

5. สามารถนําทกัษะที่เรียนไปใชในการออกกําลังกาย      

6. ทําใหนกัเรียนมีทักษะในการเลนกีฬา      

7. ทําใหนกัเรียนมีสมรรถภาพทางกายดีข้ึน      

8. ใหนักเรียนเหน็คุณคาการออกกําลงักาย      

9. มีความรูเกี่ยวกับกฎกติกาของการเลนกฬีา      

10. ชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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ระดับความพึงพอใจ 
ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. ชวยสงเสริมทกัษะการเคลื่อนไหวที่ถกูตองและ

ปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวนั 

     

2. ชวยพฒันาคณุภาพชีวิตของนักเรียนตลอดไป      

3. มีเอกสารคูมือ  ตําราประกอบการเรียนการสอน      

4. เนื้อหาทีเ่รียนมีประโยชนตอการสรางเสริมสุขภาพของ

นักเรียน 

     

5. เนื้อหาทีเ่รียนทําใหดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

     

6. เนื้อหาทีเ่รียนมีความเหมาะสมกับความสนใจของ

นักเรียน 

     

7. จํานวนชัว่โมงที่เรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      

8. ความรูในดานกีฬาไทย และกีฬาสากล      

9. เปนความรูทีน่าํไปใชออกกําลังกายในชวีิตประจําวนัได      

10. ไดรับความรูเกี่ยวกบั  กฎ  กติกา  มารยาท   

 ที่จําเปนตองเรียนรู 

     

 



 80 

ระดับความพึงพอใจ 
ดานการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. ทําใหนกัเรียนคนพบความสามารถของตนเอง      

2. ชวยทําใหนักเรียนมีความสามัคคีในการทาํงานเปนหมู

คณะ 

     

3. กิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามสนุกสนาน      

4. กิจกรรมการเรยีนการสอนมคีวามปลอดภยั      

5. ดูแลและแนะนําการฝกหัดทักษะอยางใกลชิด และ

ทั่วถงึ 

     

6. มีการชมเชยสนับสนนุและใหกําลังใจนักเรียนในการ

แสดงออก 

     

7. ทําใหนกัเรียนออกกําลงักายไดอยางถูกตอง      

8. นักเรียนไดฝกทักษะกีฬาที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของนักเรียน 

     

9. การจัดกิจกรรมเหมาะสมกบัเนื้อหาทีเ่รียน      

10. เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเหน็และซักถาม

ปญหา 
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ระดับความพึงพอใจ 
ดานประสิทธิภาพของครผููสอน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. มีความรูและเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน      

2. แตงกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน      

3. เปนตัวอยางทีด่ีในดานการมรีะเบียบวนิัย      

4. มีมนุษยสัมพนัธที่ด ี      

5. มีความตรงตอเวลา      

6. ใหความยุติธรรมแกเด็กนักเรียนทกุคน      

7. มีสุขภาพจิตดี  ในเยน็  รับฟงเหตุผล      

8. มีความสามารถในการถายทอดความรูและทักษะ      

9. มีความสามารถในการสรางบรรยากาศในการเรียนให

สนุกสนาน 

     

10. สามารถใหคําปรึกษาดานตางๆ แกนักเรียนได      
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ระดับความพึงพอใจ 
ดานสถานที่  อุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. สถานที่จัดเกบ็อุปกรณกีฬาสะดวกในการนําอุปกรณ

กีฬามาใชเรียนหรือฝกซอม 

     

2. สถานที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนพลศกึษา      

3. สถานที่สําหรบัเปลี่ยนเครื่องแตงกายมีเพยีงพอตอ

จํานวนนักเรียน 

     

4. สถานที่สําหรบัออกกําลงักายในรมมีเพยีงพอตอการ

ออกกําลงักาย 

     

5. อุปกรณกีฬาอยูในสภาพใชงานไดดีและมมีาตรฐาน      

6. อุปกรณกีฬามจีํานวนเพียงพอกับการเรียน      

7. อุปกรณการเรียนการสอนมคีวามทันสมัย      

8. สามารถยืมอุปกรณใชไดทั้งในและนอกเวลาเรียน      

9. สนามกีฬาเปนสัดสวนเหมาะสมในแตละชนิดกีฬา      

10. สนามกีฬาหรือสถานที่เรียนสามารถใชไดทั้งเวลาเรียน

และนอกเวลาเรียน 
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ระดับความพึงพอใจ 
ดานการวัดผลและประเมนิผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. มีเกณฑการวดัผลและประเมินผลทีช่ัดเจนตรงตาม

เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน 

     

2. การวัดผลและประเมินผลเนนความกาวหนา ความ

พยายาม และความตั้งใจ 

     

3. มีการวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ      

4. มีการเก็บคะแนนดานตางๆ เชน การเขาเรยีน การแตง

กาย ความสนใจเรียน 

     

5. มีการวัดผลทีท่ําใหนกัเรียนมีความสนใจและ

กระตือรือรนในการเรียนเพิม่ข้ึน 

     

6. แจงกําหนดการสอบใหนกัเรียนทราบลวงหนา      

7. แจงผลการสอบใหนักเรียนทราบทุกครั้ง      

8. มีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล      

9. มีการสอบปฏบิัติที่เหมาะสมกับเนื้อหา      

10. ระดับคะแนนเปนตัวชีว้ัดที่แทจริงของนักเรียนได      
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ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ 
 1. ดานจุดมุงหมายของพลศึกษา 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 2. ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 3. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 4. ดานประสทิธภิาพของครูผูสอน 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 5. ดานสถานที่  อุปกรณ  และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 6. ดานการวัดผล และประเมนิผล 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 7. ขอเสนอแนะดานอืน่ๆ 

 ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ข 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. ชื่อ                  นายสมชาย  ไกรสังข 

    ตําแหนง         ผูชวยศาสตราจารย  

    สถานที่ทํางาน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

2. ชื่อ                  นายมนัส  ครองญาติ 

    ตําแหนง         ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 

    สถานที่ทํางาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 

  

 3. ชื่อ                 นางขวัญใจ  ตันสุวรรณ 

    ตําแหนง        ครูเชี่ยวชาญ 

    สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอางทอง 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล นายธีระ  สุภาวิมล 

วัน  เดือน  ปเกิด 30  พฤศจิกายน  2503 

สถานที่เกิด อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 

สถานที่อยูปจจุบัน 44/1  ซอยสะพานแดง  ถนนเทศบาล  1  ตําบลบางแกว  

อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง  14000 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน รับราชการครู  ครู คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยมงคล  ตาํบลตลาดหลวง   

อําเภอเมือง  จังหวัดอางทอง 

 
ประวัติการศกึษา 
พ.ศ. 2516 สําเร็จการศึกษาประถมศึกษาปที ่7  โรงเรียนวัดอางทอง 

  จังหวัดอางทอง 

พ.ศ. 2518 สําเร็จศึกษามธัยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนอางทองปทมโรจน

วิทยาคม  จงัหวัดอางทอง 

พ.ศ. 2522 สําเร็จศึกษามธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนอางทองปทมโรจน

วิทยาคม  จงัหวัดอางทอง 

พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาการศึกษาชัน้สูง 

  สาขาวิชา พลศึกษา  วทิยาลัยพลศึกษาจงัหวัดอางทอง 

พ.ศ. 2533 สําเร็จการศึกษาระดับศิลปะศาสตรบัณฑติ 

  สาขาการจัดการทั่วไปวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2546 สําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู 

  สาขาการศึกษาสถาบนัราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.  2551 สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิตสาขา  

  วิชา  พลศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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