44 วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

ความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4
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Abstract
The purpose of this research was to find the satisfaction of fourth level students in physical
education essence learning in Chachoengsao educational service area in academic year 2009. The
sample consisted of 420 students (210 males and 210 females) they were chosen by stratified random
sampling. The data were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = .97). The data
were then analyzed interns of frequency, percentage, mean, standard deviation, mean, t-test, One way ANOVA and testing for pair differences by Scheffe’s method. The results were as follows:
1. The satisfaction means in the aspect of objectives, curriculum, learning activities, efficiency
of teachers, places, equipment and facilities, measurement and evaluation were 3.75 (S = 0.49), 3.88
(S = 0.53), 3.82 (S = 0.49), 3.68 (S = 0.50), 3.85 (S = 0.49) and 3.84 (S = 0.55), respectively.
2. The satisfaction for all aspects were overall at high level ( x = 3.80 and S = 0.39).
3. When considered the satisfaction between male and female students, it was found that the
overall mean for male was 3.81 and for female was 3.79. There were no significant differences
between male and female of satisfaction.
4. When considered by study classes, the means of students’ satisfaction were overall as
follows: Matthayomsuksa - 4 = 3.75 (S = 0.47), Matthayomsuksa - 5 = 3.84 (S = 0.33),
Matthayomsuksa - 6 = 3.82 (S = 0.34). The overall mean was 3.80 (S = 0.39). When compared their
satisfaction means by study classes, it was found that, there were overall no differences. When
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considered between aspects, there were significant differences at .05 level of satisfaction on the
measurement and evaluation. But there were no differences for the rest comparisons.
Key word : satisfaction, physical education, Chachoengsao Educational Service Area

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
จํานวน 420 คน เป็ นชาย 210 คน หญิง 210 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .97 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทําการเปรียบเทียบโดยทําการ
ทดสอบค่าที (t-test Independent) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจยั พบว่า
1. ความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.80, S=0.39) เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
จุดมุ่งหมายของพลศึกษา ( x =3.75, S=0.49), ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร ( x =3.88, S=0.53), ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ( x =3.82, S=0.49), ด้านประสิทธิภาพครูผสู้ อน ( x =3.68, S=0.50), ด้านสถานที่ อุปกรณ์
และสิง่ อํานวยความสะดวก ( x =3.85, S=0.49) และ ด้านการวัดผลและประเมินผล (3.84, S=0.55)
2. ความพึงพอใจในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวมและรายด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 โดยรวม เพศชาย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81 (S=0.38) และเพศหญิง
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.79 (S=0.39) เมื่อทําการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจ
ในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ไม่แตกต่างกัน
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จําแนกตามระดับชัน้ ปี โดยรวมพบว่า มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เท่ากับ
3.75 (S=0.47) มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เท่ากับ 3.84 (S=0.33) และมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เท่ากับ 3.82 (S=0.34) เมื่อทํา
การ เปรียบเทียบพบว่า นักเรียนทีศ่ กึ ษาในระดับชัน้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาโดยรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรียนทีศ่ กึ ษา ในระดับชัน้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
เรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้าน
อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, พลศึกษา, สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
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บทนํา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้จดั การศึกษาโดยมุ่งเน้นความสําคัญทางด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้ม ี
ความสมดุลโดยยึดหลักผูเ้ รียนสําคัญทีส่ ุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผูเ้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสําคัญของ
ตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมทัง้ ความรูเ้ กี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมา
ของสังคมไทย และระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ความรูแ้ ละทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การ
บํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลยังยื
่ น ความรูเ้ กีย่ วกับ
ั ญาไทย และการประยุก ต์ใ ช้ภูม ิป ญ
ั ญา ความรู้แ ละทัก ษะด้า น
ศาสนา ศิล ปะ วัฒ นธรรม การกีฬ า ภูม ิป ญ
คณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้ นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ การ
ดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 1 - 3)
ในการจัดหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 วิชาพลศึกษาอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ
ศึกษาและพลศึกษา ซึ่งเป็ นแขนงหนึ่งของกระบวนการศึกษาทีไ่ ม่ได้มุ่งพัฒนาเพียงด้านร่างกาย แต่พลศึกษามี
เป้าหมายคือ 1) ใช้กจิ กรรมเหล่านัน้ ไปอยู่ในชีวติ ประจําวันคือ โปรแกรมพลศึกษาเป็ นเรื่องของการช่วยผูเ้ รียน
ได้รูจ้ กั การรวบรวมเอากิจกรรมพลศึกษาบางรูปแบบมาใช้ในชีวติ ประจําวัน จะได้ประสบการณ์ท่ดี มี คี ุณค่าต่อ
สุขภาพ 2) พัฒนาทางทักษะ คือ การช่วยปรับปรุงทักษะทางร่างกาย ซึง่ ผูเ้ รียนจะต้องได้รบั การถ่ายทอดทักษะ
อย่างถูกต้องเป็ นลําดับขัน้ ตอนจากผูส้ อน 3) พัฒนาด้านสมรรถภาพทางกาย คือ การจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียน
ประสบความสําเร็จกับการออกกําลังกายและกิจกรรมทางพลศึกษาเป็ นหนทางนําไปสูผ่ ทู้ ม่ี สี ขุ ภาพดี 4) พัฒนา
ทางด้านอารมณ์ และสังคมสิง่ แวดล้อมในกิจกรรมพลศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ เกิดพัฒนาการทาง
ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ซึ่งประสบการณ์ ได้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใน
เกมกีฬ า ประสบการณ์ ด ัง กล่ า วมีค วามสํา คัญ ต่ อ ผู้เ รีย นมากเพราะจะฝึ ก ให้รู้จ ัก คนในสัง คมภายนอก 5)
พัฒนาการด้านความรูซ้ ง่ึ เกีย่ วกับความรูใ้ นด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องการออกกําลังกายซึ่งทําให้ทราบถึงประโยชน์
ในการออกกําลังกายว่ามีประโยชน์อย่างไร สามารถนําไปใช้บอกกล่าวกับผูอ้ ่นื ได้ (วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์. 2539:
25 - 27) การเรียนพลศึกษานัน้ สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่นกั เรียน เพื่อให้
ผูเ้ รียนได้เกิดความพึงพอใจในการเรียน ความพึงพอใจเป็ นสิง่ สําคัญมากสําหรับผูเ้ รียนเพราะว่าเป็ นความรูส้ กึ
ของผู้เรียนว่าพอใจเพียงใดต่อสิง่ ที่กําลังสัมผัสอยู่ ถ้าผู้เรียนพอใจมีความสุขใจแล้วจะทําให้ผู้เรียนอยากที่จะ
เรียนรู้ อยากที่จะค้นหาความจริง ไม่รูส้ กึ เบื่อหน่ ายกับการเรียน เมื่อผู้เรียนมีความสุขใจในการเรียนจะทําให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพที่จะเป็ นทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป การที่จะทําให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจกับการเรียนรูส้ าระพลศึกษานัน้ ต้องอาศัยปจั จัยสําคัญหลายประการ เช่น การจัดสภาพการเรียน
หรือจัดบรรยากาศการเรียนที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ การเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนจะทําให้นักเรียนเกิด
ความพึงพอใจและสนุ กสนานกับการเรียนนัน้ ครูบางคนมักปรารภว่านักเรียนบางคนไม่ใส่ใจหรือกระตือรือร้นใน
การเรียนเท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็ นเพราะครูไม่สามารถจัดบรรยากาศในการเรียนให้นักเรียนสนใจหรือพึงพอใจได้
ดังนัน้ ในการจัดการเรียนพลศึกษาควรเริม่ จัดตัง้ แต่ 1) เรือ่ งของจุดมุง่ หมาย เพื่อทีจ่ ะทําให้เด็กนักเรียนรูว้ า่ เรียน

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

47

อะไรและเพือ่ อะไรไปแล้วจะได้อะไรบ้างกับการเรียน 2) ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร ซึง่ เนื้อหาสาระต่าง ๆ จะ
มีอยูใ่ นตัวหลักสูตรเอง 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ด้านประสิทธิภาพของครูผสู้ อน 5) ด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นมีความสําคัญยิง่
ในการเรียนพลศึกษา (สุวทิ ย์ สว่างโรจน์. 2546: 9; อ้างอิงจาก วรศักดิ ์ เพียรชอบ. 2523: 70) ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการเรียนพลศึกษา เพื่อทีจ่ ะนําผลการวิจยั
ทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนพลศึกษาในปี ต่อ ๆ ไปให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อทีเ่ ด็กนักเรียนจะได้ม ี
คุณภาพทีด่ ี ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 เพื่อทราบความแตกต่างระหว่าง
ความพึงพอใจของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงและระหว่างชัน้ ปี ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 เพื่อเสนอเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูส้ าระพลศึกษาให้เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียนและเป็ นแนวทางใน
การวิจยั สําหรับผูส้ นใจต่อไป

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํางานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
ปี การศึกษา 2552 มีจาํ นวน 7,946 คน เป็ นนักเรียนชาย 3,585 คน นักเรียนหญิง 4,361 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทีเ่ รียนรูส้ าระพลศึกษา ช่วงชัน้ ที่
4 ในสังกัดสํานักงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จํานวน 420 คน
โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) เป็ นชาย 210 คน หญิง 210
คน แยกเป็ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4, 5, และ 6 โดยใช้สดั ส่วนทีเ่ ท่ากัน ระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 นักเรียนชาย
70 คน นักเรียนหญิง 70 คน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 นักเรียนชาย 70 คน นักเรียนหญิง 70 คน ระดับ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 นักเรียนชาย 70 คน นักเรียนหญิง 70 คน วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามสภาพความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นําระดับ
ความพึง พอใจในการเรีย นรู้สาระพลศึก ษาของนัก เรีย นช่ว งชัน้ ที่ 4 ในสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จากค่าคะแนนมาแปลความหมายเป็ นค่าเฉลีย่ รายข้อและรายด้าน ดังนี้ (รัตนา
อิทธิแสน. 2549: 34)
4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
นํ าหนังสือขอความร่วมมือในการดําเนินงานการวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ไปติดต่อขอความร่วมมือจากผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน ในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูล และผูว้ จิ ยั เดินทางไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทีท่ าํ การวิจยั เพือ่ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
นําแบบสอบถามทีไ่ ปรวบรวมข้อมูลมากระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบความสบบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. หาค่าความถี่ และค่าร้อยละของสถานภาพผูต้ อบแบบสอบถาม
3. หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วง
ชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ทีม่ ตี ่อการเรียนวิชาพลศึกษา และ
นํามาแปลความหมายเป็ นระดับความคิดเห็น
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรเพศ โดยใช้สถิตทิ ี (t- test Independent)
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นตามตัวแปรระดับชัน้ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One - Way ANOVA) ในกรณีทผ่ี ลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จะ
นําไปทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ เป็ นรายคู่ดว้ ยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) แล้วนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง
6. ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ มาสรุปเป็ นรายด้านและนําเสนอเป็ นความเรียง
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สรุปผลการวิ จยั
จากวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.80, S=0.39) เมื่อ
จําแนกเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
1. ด้านจุดมุง่ หมายของพลศึกษา
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านจุดมุง่ หมายของพลศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.75, S=0.49) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ คือ
ช่วยให้นกั เรียนเลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล รองลงมาคือ นักเรียนสามารถนําทักษะทีเ่ รียนไปใช้ในการออก
กําลังกาย ทําให้เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ใี นการทํางานเป็ นกลุม่
2. ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร อยูใ่ น
ระดับมาก ( x =3.88, S=0.53) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ คือ มีความรู้
ในกีฬาไทย รองลงมา คือ เนื้อหาทีเ่ รียนเป็ นความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.82, S=0.49) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ คือ
ช่วยทําให้นกั เรียนมีความสามัคคีในการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กับความสนใจของนักเรียน
4. ด้านประสิทธิภาพครูผสู้ อน
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านประสิทธิภาพครูผสู้ อน อยูใ่ น
ระดับ 4 มาก ( x =3.68, S=0.50) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ คือ มี
ความรูแ้ ละเชีย่ วชาญในวิชาทีส่ อน รองลงมา คือ มีความตรงต่อเวลา
5. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่
อํานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับมาก ( x =3.85, S=0.49) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึง
พอใจสูงทีส่ ดุ คือ สถานทีส่ าํ หรับออกกําลังกายในร่มและกลางแจ้งมีเพียงพอต่อการออกกําลังกาย รองลงมา คือ
มีจาํ นวนอุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา เช่น VDO/VCD เพียงพอ
6. ด้านการวัดผลและประเมินผล
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่
ในระดับมาก ( x =3.84, S=0.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ คือ มีการ
เก็บคะแนนด้านต่าง ๆ เช่น การเข้าเรียน การแต่งกาย และความสนใจเรียน รองลงมา คือ มีเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลทีช่ ดั เจน
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
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1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 โดยรวมทุกด้าน เพศชาย เท่ากับ 3.81 (S=0.38) และเพศหญิง
เท่ากับ 3.79 (S=0.39) เมื่อทําการทดสอบพบว่า นักเรียนทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพล
ศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในโรงเรียน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ไม่แตกต่างกัน
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จําแนกตามระดับชัน้ ปี โดยรวมทุกด้าน พบว่า มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
เท่ากับ 3.75 (S=0.47) มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เท่ากับ 3.84 (S=0.33) มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เท่ากับ 3.82 (S=0.34) เมื่อ
ทําการทดสอบทางสถิตพิ บว่า พบว่า ระดับชัน้ ปี ทศ่ี กึ ษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของ
นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง ความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี
การศึกษา 2552 โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า รายละเอียดโดยรวมของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางสําหรับครูพลศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง อันจะทําให้การจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็ นอย่าง
มาก ซึง่ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านจุดมุง่ หมายของพลศึกษา นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพล
ศึกษา โดยรวมด้านจุดมุ่งหมายของพลศึกษา อยู่ในระดับ มาก คือ ช่วยนักเรียนเลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
นักเรียนสามารถนําทักษะทีเ่ รียนไปใช้ในการออกกําลังกาย ทําให้เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด่ ใี นการทํางานเป็ นกลุ่ม มี
ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกาของการเล่นกีฬา ทําให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ธรรมนูญ หอมดอก (2550: 49-54) ได้ทาํ การวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2554 ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดพืน้ ที่การศึกษาอุดรธานี ปี
การศึกษา 2549 ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านจุดมุ่งหมายของพลศึกษา ด้านเนื้อหาสาระ
หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพครูผสู้ อน ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความ
สะดวก ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2523:
40) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องครูพลศึกษา เป็ นผูม้ คี วามรูด้ ี ทัง้ ทางด้านวิชาการศึกษาทัวไป
่ วิชาครู
และวิช าพลศึก ษา เป็ น ผู้มคี วามศรัทธาในวิชาชีพพลศึก ษาอย่า งแท้จ ริง ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุ ทยั
(2530: 51 - 52) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะครูพลศึกษาด้านการกีฬาและความสามารถทางกีฬาไว้วา่ ครูพลศึกษา
ต้องเป็ นผู้ท่มี ที กั ษะกีฬาหลายประเภท เป็ นนักกีฬาที่มชี ่อื เสียงมาก่อน เป็ นผู้รอบรู้ในวงการกีฬาในชาติและ
ต่างชาติ มีความรูเ้ รือ่ งระเบียบ กฎ กติกา การแข่งขันกีฬาทุกประเภท

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

51

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเมื่อมีโอกาส สามารถเป็ นกรรมการตัดสินกีฬาได้ รู้จกั ขนาดสนามทุกประเภท เป็ น
สมาชิกของสมาคมการกีฬาต่าง ๆ สามารถเป็ นผูน้ ําการกีฬาของโรงเรียนและชุมชน
2. ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตร นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพล
ศึกษา โดยรวมด้านเนื้อหาสาระหลักสูตรอยู่ในระดับมากคือ มีความรูใ้ นกีฬาไทย เนื้อหาที่เรียนเป็ นความจริง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ มีความรูใ้ นกีฬาสากล เนื้อหาทีเ่ รียนมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับ บรูสเชตต์ (Brushett. 1995: 134 A) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่องทัศนคติของนักเรียนและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ที่มตี ่อสุขภาวะส่วนบุคคลด้วยการใช้ Wellness 1123 จุดมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อการประเมินศักยภาพของ
หลักสูตรพลศึกษา ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงเจตคติและพฤติกรรมทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ ของตนเอง
ในทางทีด่ เี พิม่ ขึน้ โปรแกรมการจัดสอนมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงในทางบวกของนักเรียน นักเรียนต้อง
ใช้วิธีการต่า ง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงความเป็ นอยู่ของตนเองให้ดีข้นึ ข้อมูลทัง้ หมดชี้ใ ห้เห็นว่าการเพิ่ม
กิจกรรมทางพลศึกษาและการเพิม่ ความสามารถทางบวกจะช่วยให้นักเรียนเผชิญกับความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทําให้นกั เรียนมีความเชื่อมันในตนเองเพิ
่
ม่ มากขึน้
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพล
ศึกษาโดยรวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยคิดเป็ นรายข้อ คือ ใช้ส่อื การสอนทันสมัย
เหมาะสมกับเรื่องที่เรียน ทําให้นักเรียนออกกําลังกายได้อย่างถูกต้อง ช่วยทําให้นักเรียนมีความสามัคคีในการ
ทํ า งานเป็ น ทีม กิจ กรรมการเรีย นการสอนเหมาะสมกับ ความสนใจของนั ก เรีย น ทํ า ให้นั ก เรีย นค้ น พบ
ความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ บุชเชอร์; และรีด (Bucher; & Reade. 1971: 255) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการสอนพลศึกษาว่า ครูพลศึกษาควรปฏิบตั ไิ ว้ว่า ครูพลศึกษาต้องศึกษาสิง่ ที่ตนจะสอนอย่าง
ละเอียดจนเข้าใจก่อน เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จัดสถานทีเ่ รียนให้น่าสนใจไม่วา่ ห้องเรียน โรงฝึกกีฬาหรือสนาม
อธิบายให้งา่ ยกะทัดรัด สาธิตสิง่ ทีส่ อนตามขัน้ ตอนโดยใช้อุปกรณ์ช่วยให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
กิจกรรม สอนให้นักเรียนปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบ มีความรวดเร็วและแน่ นอนในการตัดสินกีฬา สอนในเรื่อง
นํ้าใจนักกีฬาและบุคลิกภาพทุกครัง้ ทบทวนกติกาทีจ่ าํ เป็ น เพือ่ ให้การสอนสนุกสนานยิง่ ขึน้
4. ด้านประสิทธิภาพครูผู้สอน นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพล
ศึกษา โดยรวมด้านประสิทธิภาพครูผูส้ อน อยู่ในระดับ มาก โดยคิดเป็ นรายข้อ คือ มีความรูแ้ ละเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอน มีความตรงต่อเวลา แต่งกายเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เป็ นตัวอย่างที่ดีด้านการมี
ระเบียบวินยั สามารถให้คาํ ปรึกษาด้านต่าง ๆ แก่นกั เรียนได้ ซึง่ สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์ (2539:
319 - 321) กล่าวว่า ครูพลศึกษาต้องเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพดีทงั ้ กายและจิตใจเป็ นผูม้ คี วามสามารถในการฝึก การ
สอน และมีส่ว นร่ว มในกีฬ าต่ า ง ๆ ได้ห ลายประเภท ยิ่ง มีท ัก ษะมากขึ้น เท่ า ไหร่ก็ยิ่ง เป็ น ครูพ ลศึก ษาที่ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เท่านัน้ มีความต้องการและพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลทัวไป
่ ซึ่งเป็ นเรื่องของการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะช่วยให้นักเรียนมีความรูส้ กึ เป็ นอิสระและมีวุฒภิ าวะตามวัย
มีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะทักษะย่อย และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ออกมาให้นักเรียนเห็นได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนไม่ผดิ พลาด มีความสามารถทีจ่ ะทําให้นักเรียนเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจ และอยากทีจ่ ะฝึ กหรือเล่น
กีฬาต่อไป เป็ นผูท้ ่มี รี ูปร่างและลักษณะท่าทางเหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา มีน้ํ าใจนักกีฬาและพยายาม
ปลูกฝงั ให้นกั เรียนมีคุณสมบัตขิ องผูม้ นี ้ําใจนักกีฬาอยูเ่ สมอ เป็ นผูท้ ม่ี ลี กั ษณะของความเป็ นผูน้ ํามีคุณสมบัติ
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อื่น ๆ เป็ นส่วนประกอบอีก คือ เป็ นผูท้ ม่ี หี ลักการหรืออุดมคติของตนเอง มีบุคลิกดีและ มีคุณธรรม เหตุทค่ี รูตอ้ ง
มีคุณสมบัตเิ หล่านี้ เพราะนอกเหนือจากความสามารถทางการสอนทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพแล้ว ครูจะต้องปฏิบตั ติ นให้
เป็ นแบบอย่างแก่นักเรียนได้ เมื่อนักเรียนได้เห็นแบบอย่างทีด่ ี นักเรียนก็จะเกิดความรูส้ กึ ที่ดแี ละยอมรับต่อไป
ถ้าครูไม่ดแี ล้วจะสอนนักเรียนให้เป็ นคนดีนนั ้ เป็ นเรื่องยาก เพราะนักเรียนย่อมไม่เชื่อถือ นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับ ไพรัช ปานอุทยั (2530: 75) กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ว่าครูพล
ศึกษาต้องมีความเที่ยงตรง มีความเมตตากรุณา มีความยินดีในความสําเร็จของผู้อ่นื รู้จกั เสียสละเวลาเพื่อ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต รูจ้ กั วางตนอย่างเหมาะสม ไม่ด่มื สุราหรือของมึนเมาในเวลาราชการ ไม่เล่นการ
พนัน ไม่กระทําผิดเรื่องชูส้ าว ไม่สง่ เสริมให้เด็กก่ออบายมุขและกระทําผิดระเบียบของโรงเรียน อุทศิ เวลาในการ
ทํางานอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงาน เป็ นผูต้ รงต่อเวลา มีน้ําใจเป็ นนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
รูจ้ กั ปฏิบตั ติ นตามกฎเกณฑ์ของสังคม
5. ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจใน
การเรียนรูส้ าระพลศึกษา โดยรวมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ อํานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับ มาก โดยคิดเป็ น
รายข้อ คือ มีจาํ นวนอุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา เช่น VDO/VCD เพียงพอ สถานทีส่ าํ หรับเปลีย่ นเครื่องแต่งกาย
มีเพียงพอต่อจํานวนนักเรียน สนามกีฬาเป็ นสัดส่วนเหมาะสมในแต่ละชนิดกีฬาสถานที่ มีบรรยากาศเอือ้ ต่อการ
เรียนพลศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัย ซึง่ สอดคล้องกับ ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์ (2532: 23)
กล่าวว่า ครูในยุค 2000 จะต้องมีวสิ ยั ทัศน์ใหม่จากครูท่เี ป็ นผู้สอนที่ครูเป็ นศูนย์กลางมาเป็ นผู้จดั การหรือผู้
อํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ รียนโดยใช้นักเรียนเป็ นศูนย์กลางจนกระทังพั
่ ฒนามาเป็ นครูมอื อาชีพที่เชี่ยวชาญ
หรือผู้ให้คําแนะนํ าปรึกษาเพื่อที่จะให้ครูต้องปรับความคิดเด็กทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ ให้เกิดการเรียนรูต้ าม
สภาพจริงประเมินผลการเรียนจากสภาพจริง เก็บสะสมการพัฒนาการของผู้เรียน ครูพลศึกษาต้องมีสุขภาพ
สมบูรณ์ทงั ้ ด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้
6. ด้านการวัดผลและประเมินผล นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพล
ศึกษาโดยรวมการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก โดยคิดเป็ นรายข้อ คือ มีการเก็บคะแนนด้านต่าง ๆ เช่น
การเข้าเรียน การแต่งกาย ความสนใจเรียน มีเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลทีช่ ดั เจน ประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้ รียนด้วยความยุตธิ รรม มีการสอบปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมกับเนื้อหา มีการวัดผลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่
สอดคล้องกับ สุวทิ ย์ สว่างโรจน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการเรียนการสอนพล
ศึกษา ของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ผูส้ อน ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก ผลการศึกษา ความพึงพอใจในการเรียนการสอนพลศึกษา ใน
ทัศคติของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์
ผูส้ อน ด้านการวัดประประเมินผล และด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
มาก ความพึงพอใจในการเรียนการสอนพลศึกษา ในทัศนคติของนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง สถาบันราชภัฎ
สวนสุนันทา ในแต่ละด้านคือ ด้านการวัดและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ผูส้ อน ด้านการวัดประประเมินผล และด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน
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7. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง และระหว่าง
นักเรียนในแต่ละระดับชัน้ พบว่า มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากนักเรียนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเดียวกัน ผูส้ อนคนเดียวกัน การบริหารงานแบบเดียวกัน อุปกรณ์การสอน
อย่างเดียวกัน จึงทําให้นกั เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ธรรมนูญ หอมดอก (2550: บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า ความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ของนักเรียนแต่ละระดับชัน้ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระหว่างนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กับ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5 มีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ อาจมีเหตุผลมาจากนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ต้องปรับตัวเข้ากับสถานทีใ่ หม่ เพื่อนใหม่
อาจารย์ผสู้ อนคนใหม่ และการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับชัน้ ใหม่ยงั ไม่ดี หรืออาจเป็ นเพราะการเรียนใน
แต่ละระดับชัน้ จะมีการเรียนในรายวิชาทีต่ ่างกัน ทําให้ลกั ษณะ หรือวิธกี ารวัดผลและประเมินผล แตกต่างกัน ทํา
ให้นกั เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับ สุวทิ ย์ สว่างโรจน์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการเรียนการสอนพลศึกษา ของ
นัก ศึก ษาสถาบัน ราชภัฎ สวนสุนัน ทา พบว่า ความพึง พอใจในการเรีย นการสอนพลศึก ษา ในทัศนคติข อง
นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา ในแต่ละด้านคือ ด้านการวัดและประเมินผลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ผูส้ อน
และด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิง่ อํานวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้ นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้สาระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับทีน่ ่ าพอใจ ครูพลศึกษาจึงควรให้ความสนใจ สังเกต
พฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทีม่ ตี ่อการเรียนการสอน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับเปลีย่ นรูปแบบ วิธกี าร
สอน หรือเทคนิคการสอนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ครูพลศึกษาควรจะได้มกี ารพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านจุดมุ่งหมายของพลศึกษาด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประสิทธิภาพของครูผสู้ อนสาระพลศึกษา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ สิง่ อํานวย
ความสะดวก ด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งในแต่ละด้านมีความสําคัญเป็ นอย่างมากในการเรียนการสอนของ
วิชาพลศึกษา รวมทัง้ วิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาทางจิตใจทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม ถึงพร้อมด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็ นครูเพื่อความเพียบพร้อมทางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูพลศึกษาในอุดมคติของนักเรียน
ของสังคมและประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือ่ ทราบพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4 ในเขตภาคอื่น
ๆ และด้านอื่น ๆ ให้กว้างขวางมากขึน้ เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
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ผูเ้ รียนสูงสุด
2. ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบพึงพอใจในการเรียนรูส้ าระด้านอื่น ๆ ของนักเรียนกับครูในสาขาวิชา
อื่น ๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาครูสาระอื่น ๆ ต่อไป
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