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ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุรี ปี การศึกษา 2552
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Abstract
The purposes of this study were to study the opinions of Matthayomsuksa 2 students on
learning sword and pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009 and to
compare the opinions between sexes. The subjects were 300 students; 150 males and 150 females
obtained by Stratified Random Sampling. The reliability of the questionnaire constructed by the
researcher was 0.95. Frequency, percentage, standard deviation and a t-test comparison of data were
analyzed. The results were as follows:
1. The overall mean of the opinions of Matthayomsuksa 2 students on learning sword and
pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009, the students expressed
their opinions in all areas at the high level ( x = 3.76, S.= 0.44).
2. The comparison of the opinions of Matthayomsuksa 2 students on learning sword and
pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009, it was found that the
opinions between male and female students were significantly different at .05 level
Keywords : Opinions on learning sword, Matthayomsuksa 2 students chonburi Educational service
Area
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 และเปรียบเทียบความคิดเห็น โดยแบ่งตาม
เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียน เพศชาย 150 คน เพศหญิง 150 คน รวมทัง้ สิน้ 300 คน โดยการสุม่ แบบแบ่ง
ชัน้ เครื่องมือทีใ่ ช้ในวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจก
แจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้สถิตทิ ี (t-test) ผลการวิจยั
พบว่า
1. ค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน ด้านครูผสู้ อน
ด้านนักเรียน ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.76, S= 0.44)
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 พบว่า ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี าร
สอน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
คําสําคัญ : ความคิดเห็นต่อการเรียนกระบีก่ ระบอง นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท2่ี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชลบุร ี

ภูมิหลัง
การศึกษาของประเทศไทย เป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้ นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียนให้มปี ระสิทธิภาพในการเรียน ผูเ้ รียนจะเกิดการเรียนรูไ้ ด้นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั การจัดการเรียน
การสอนทีม่ คี วามน่าสนใจหรือทําให้ผเู้ รียนเห็นความสําคัญของการเรียน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนต้องมี
การพัฒนารูปแบบการสอนอยูเ่ สมอ โดยวิชาพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาโดยรวมทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สติปญั ญา และสังคม รวมทัง้ ยังส่งเสริมให้ผเู้ รียนเห็นความสําคัญของการเรียนวิชาพลศึกษา
การกีฬานัน้ สําคัญมาก นอกจากจะทําให้นักเรียนและประชาชนมีการออกกําลังกายและอนามัยทีด่ แี ล้ว
ยังช่วยฝึกจิตใจให้รจู้ กั หน้าที่ มีความสามัคคีในหมูค่ ณะทัง้ ฝึกให้เกิดความกล้าหาญอดทน รูแ้ พ้รชู้ นะ ชาติไทยเป็ น
ชาตินกั รบมาแต่สมัยโบราณกาล ได้ช่อื ว่าเป็ นผูก้ ล้าหาญ ยืนหยัดต่อสูอ้ ุปสรรคทุกอย่าง โดยไม่ยอมถอยหลัง ทัง้ มี
เมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผูแ้ พ้ มีจติ ใจเป็ นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทัง้ หลายผูส้ บื สานมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควร
พยายามฝึกฝนตนเองให้มคี วามเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็ นนักกีฬา ให้สมกับมีเลือดนักรบ และสามารถรักษา
ความเป็ นไทยของประเทศชาติ (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั . 2505; อ้างอิงจาก สันต์ท
โกมลบุตร ณ นคร. 2506: 25)
กระบีก่ ระบองจัดเป็ นศิลปะการต่อสูข้ องไทย ทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ ประเภทหนึ่ง กระบีก่ ระบอง
มีประวัตมิ ายาวนาน ใช้ต่อสู้ ปกป้องบ้านเมืองมาหลายครัง้ กษัตริยไ์ ทยในสมัยก่อน ก็ใช้ดาบ พลอง ง้าว ต่อสูเ้ พื่อ
ป้องกันภัยจากผูร้ ุกราญมากมาย ปจั จุบนั กระบีก่ ระบอง ได้พฒ
ั นามาเป็ น กีฬาไทยทีค่ ่คู วรแก่การ อนุ รกั ษ์เอาไว้
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เป็ นอย่างมาก ยิง่ นับวันยิง่ หาดูได้ยาก แต่กย็ งั มีหลายที่หลายสํานักพยายามอนุ รกั ษ์วชิ ากระบี่กระบองนี้เอาไว้
เพราะคนไทยส่วนหนึ่งในปจั จุบนั เห็นว่าวิชากระบีก่ ระบองเป็ นวิชาทีด่ โู หดร้าย จึงมีพอ่ แม่ ผูป้ กครองจํานวนไม่มาก
นักที่ยนิ ยอมให้บุตรหลานมาเล่นกีฬากระบี่กระบอง ทําให้เกรงว่าศิลปะการต่อสูป้ ระเภทนี้จะค่อยๆเลือนหายไป
จากสังคมไทยเหลือเพียงแต่การเรียนในหลักสูตรของมัธยมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเท่านัน้
กระบี่กระบอง เป็ นวิชาพลศึกษาที่ดยี งิ่ อย่างหนึ่งเนื่องจาก เป็ นการออกกําลังกายได้ทวทุ
ั ่ กส่วนของ
ร่างกาย นับว่าเป็ นการบริการร่างกายประกอบเครื่องมือประเภทหนึ่ง นอกจากอวัยวะทุกส่วนของร่างกายจะได้รบั
การฝึ กหัดแล้ว อาการเคลื่อนไหวก็มคี รบถ้วน เช่น การนัง่ การยืน การเดิน การวิง่ การกระโดด การตีรบั ฯลฯ
เป็ นการออกกําลังกายทีเ่ หมาะสมแก่ทุกเพศและทุกวัย ไม่ว่าเด็กหรือผูใ้ หญ่ ชาย หญิงสามารถเรียนและฝึ กหัดได้
(ชนินทร์ ยุกตะนันทน์ และคณะ. 2546: 13)
วิชากระบี่กระบอง นัน้ เป็ นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวไทย ที่มสี บื ต่อกันมาอย่างยาวนานของบรรพ
บุรุษของไทย ที่ได้อบรมสังสอนถ่
่
ายทอดวิชาให้กบั ลูกหลานสืบต่อกันมา โดยเฉพาะ อาจารย์นาค เทพหัสดิน ณ
อยุธยา ได้เป็ นผู้รเิ ริม่ ในการบรรจุวชิ ากระบี่กระบองไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อเป็ นการส่งเสริมและ
อนุ รกั ษ์ไว้ ให้คนไทยทุกคนและคนทัวโลกได้
่
รู้จกั ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดงี ามและมีคุณค่ายิง่ ของชาวไทยและ
ช่วยกันอนุ รกั ษ์ ดูแลรักษาไว้ตลอดไป
ในฐานะที่ผู้วจิ ยั เป็ นผู้สอนวิชากระบี่กระบอง มีความประสงค์ท่จี ะทราบความคิดเห็น ของผู้เรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง ตามสภาพความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในการเรียนการสอน เนื่องจาก
ปญั หาทีพ่ บในปจั จุบนั คือผูเ้ รียนมักขาดเรียนหรือลาในวันทีม่ กี ารเรียนวิชากระบีก่ ระบองเป็ นจํานวนมาก จึงได้ทํา
การวิจยั เรื่องดังกล่าว เพื่อทีจ่ ะนําผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ดี ี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิชา อีกทัง้ เพื่อเป็ น
แนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในโอกาสต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ปี การศึกษา 2552
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มตี ่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชาย และนักเรียน
หญิงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552

ประชากร
ประชากรประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จํานวน 1,279 คน เป็ น
นักเรียนชายจํานวน 244 คน นักเรียนหญิงจํานวน 1,035 คน จากโรงเรียน 3 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ที่กําลังเรียนวิชากระบี่กระบองอยู่ และที่ผ่านการเรียนวิชากระบี่
กระบองมาแล้ว
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ปี การศึกษา 2552 จํานวน 3
โรงเรียน ทีก่ ําลังเรียนวิชากระบีก่ ระบองอยู่ และทีผ่ ่านการเรียนวิชากระบีก่ ระบองมาแล้ว ได้นกั เรียนทีเ่ ป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวนทัง้ สิน้ 300 คน เป็ นโรงเรียนชลกัลยานุ กุล จํานวน 100 คนโรงเรียนชลราษฎรอํารุง 2 จํานวน
100 คน โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จํานวน 100 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random
Sampling) จากการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie; &
Morgan. 1970: 608)

ตัวแปรที่ศึกษา
1.ตัวแปรต้น ได้แก่ นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง
2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการวิชากระบีก่ ระบอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) ความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง มีลกั ษณะตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มตี ่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ซึง่ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจคําตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 โดยมีค่าความเชื่อมันอยู
่ ท่ ่ี
0.95 แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน ด้านครูผสู้ อน ด้านนักเรียน ด้านสิง่
อํานวยความสะดวกสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ด้านวัดผลและประเมินผล แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดให้ 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ประเมินค่าเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินผล ดังนี้ (ชูศรี วงษ์รตั นะ. 2550: 69)
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด (Open Form Questionnaires)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม
2. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังโรงเรียน
ในจังหวัดชลบุร ี เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือ่ ดําเนินการวิเคราะห์ต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
นําแบบสอบถามทัง้ หมด จํานวน 300 ชุด ทีไ่ ด้รบั คืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วดําเนินการดังนี้
1. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่ (f) และหาค่าร้อยละ (%)
แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง โดยใช้สถิตทิ ี (t-test Independent)
ทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี
ปีการศึกษา 2552 จําแนกตามเพศ
4. นําข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มาสรุปเป็ นรายด้าน แล้วนําเสนอเป็ นความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
1. สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นนักเรียนชาย จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
และนักเรียนหญิง จํานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
2. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552 โดยรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.76, S = 0.44) และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
2.1 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.71, S = 0.56)
2.2 ด้านครูผสู้ อน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, S = 0.56)
2.3 ด้านนักเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80, S = 0.53)
2.4 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.61, S = 0.64)
2.5 ด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.77, S = 0.55)
3. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
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ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกด้าน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มาก
( x = 3.79, S = 0.33) และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
3.1 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.80, S = 0.45)
3.2 ด้านครูผสู้ อน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, S = 0.50)
3.3 ด้านนักเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, S = 0.43)
3.4 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.63, S = 0.50)
3.5 ด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.80,
S = 0.41)
4. ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552 โดยรวมทุกด้าน มีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.72, S = 0.53) และจําแนกเป็ นรายด้าน ดังนี้
4.1 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.62, S = 0.64)
4.2 ด้านครูผสู้ อน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.92, S = 0.61)
4.3 ด้านนักเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.75, S = 0.61)
4.4 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.58, S = 0.75)
4.5 ด้านการวัดและประเมินผล มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.74, S = 0.66)
5. การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552
5.1 ตามตัวแปรเพศ นักเรียนชาย มีคา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นเท่ากับ ( x = 3.79,
S = 0.33) และนักเรียนหญิงมีคา่ เฉลีย่ ของความคิดเห็นเท่ากับ ( x = 3.72, S = 0.53)
เมือ่ เปรียบเทียบแล้วพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง
แตกต่างกันด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน อย่างมีนยั สําคญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
6. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
6.1 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตร และวิธกี ารสอน
นักเรียนต้องการเพิม่ เวลาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ เนื่องจากทักษะ
ในบางทักษะมีความยากง่ายไม่เท่ากัน เพือ่ ให้การเรียนมีประสิทธิภาพควรมีการเพิม่ เติมในเรื่องของเวลาเรียนให้
มากขึน้ ซึง่ ยังเป็ นการสืบสานกีฬาไทยอีกด้วย
6.2 ด้านครูผสู้ อน
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นักเรียนต้องการให้ครูเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านของทักษะ ให้มคี วามสนุ กสนาน
เพือ่ ทีผ่ เู้ รียนจะได้เกิดการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ ครูควรเป็ นกันเองกับนักเรียนมากขึน้ เพือ่ เพิม่ บรรยากาศในการเรียน
ให้ดขี น้ึ
6.3 ด้านนักเรียน
นักเรียนต้องการให้มกี ารเรียนการสอนกระบีก่ ระบองในโรงเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ทุกแห่ง เพราะว่าเป็ นวิชาทีม่ คี วามสําคัญ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้
6.4 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน
นักเรียนต้องการเรียนในร่ม และสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการเรียนการสอนควรมีแผ่นยางพาราปูพน้ื มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาด และปลอดภัย
6.5 ด้านการวัดและประเมินผล
นักเรียนต้องการให้ประเมินทุกครัง้ หลังการสอบ เพือ่ นําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

อภิ ปรายผล
1. ความคิดเห็นที่มตี ่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ปรากฎว่านักเรียนแสดงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชา
กระบีก่ ระบอง โดยรวมเห็นด้วยอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักเรียนได้รบั ความรูแ้ ละเข้าใจในกีฬากระบี่
กระบองมากขึน้ ได้รบั ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูผสู้ อนเป็ นทีน่ ่ าพอใจ อีกทัง้ ยังเกิดความรัก
ในกีฬากระบี่กระบองมากขึน้ สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั เพื่อน นักเรียนยังเห็นคุณค่าและประโยชน์ ของ
กีฬากระบีก่ ระบองอย่างแท้จริงอีกด้วยจึงทําให้นกั เรียนแสดงความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
1.1 ความคิดเห็นที่มตี ่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านจุดมุง่ หมาย หลักสูตรและวิธกี ารสอน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนทําให้เกิดทักษะการออกกําลังกายและมี
สมรรถภาพทางกายทีด่ ี เนื้อหาของวิชาตรงตามหลักสูตรการสอน มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนมี
ความชัดเจนในการปฏิบตั ติ าม การเรียนวิชากระบี่กระบองส่งเสริมความมีน้ํ าใจเป็ นนักกีฬาดังที่ วาสนา คุณา
อภิสทิ ธิ ์ (2539: 22-27) ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า การสอนพลศึกษาทําให้เกิดการพัฒนาด้านร่างกาย พัฒนาด้านจิตใจ มี
ความเชื่อมันในตนเอง
่
สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้ มีน้ํ าใจนักกีฬา พัฒนาด้านทักษะจากการทํางานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ทัง้ นี้ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษายังมีการตรวจสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนอยูเ่ ป็ นประจํา ดังนัน้ ทําให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
สมรรถภาพและพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
1.2 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านครูผูส้ อน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าผูส้ อนมีความสามารถในการสอนวิชาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะใน
วิชาทีส่ อนได้เป็ นอย่างดี มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการ
สอน ผูส้ อนมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ อีกทัง้ มีการเตรียมแผนการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ ปลูกฝงั
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ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ดังที่ วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2527: 7) กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะ
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ารกิจทางพลศึกษาได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ ควรมีลกั ษณะทีส่ าํ คัญคือ เป็ นผูท้ ม่ี ศี รัทราในวิชา
พลศึกษาอย่างแท้จริง เป็ นผูม้ คี วามรูส้ กึ ในความรับผิดชอบสูง เป็ นผูท้ ม่ี คี วามคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้น มีบุคลิก
ทีด่ ี และมีสขุ ภาพสมบูรณ์
1.3 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนวิชากระบี่กระบองทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ่นื ได้และยังได้รบั ความรูท้ างด้านทักษะของกีฬากระบีก่ ระบองเป็ นอย่างดี นักเรียนเกิดเจตคติ
ทีด่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบอง มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนวิชากระบีก่ ระบอง สอดคล้องกับ วาสนา คุณา
อภิสทิ ธิ ์ (2549: 27) ทีก่ ล่าวว่าการสอนวิชาพลศึกษาทําให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ มีความ
เชื่อมันในตนเอง
่
มีเหตุผล มีพฒ
ั นาการทางด้านอารมณ์ มีความอดทน อดกลัน้ และปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้
1.4 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่านักเรียนมีความคิดเห็นว่าสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมทัง้ สือ่ ทีใ่ ช้
ในการสอนมีความเหมาะสมและชัดเจน ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนมีจาํ นวนเพียงพอและปลอดภัย อีกทัง้ สถานที่
สําหรับการเปลีย่ นเครือ่ งแต่งกายมีความเหมาะสมและปลอดภัย สอดคล้องกับ บูชเชอร์ และรีด (ชนะ ฤทธิธรรม.
2550: 60 อ้างอิงจาก Bucher; & Reads. 1971: 255) ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ครูพลศึกษาต้องศึกษาสิง่ ทีจ่ ะสอน
อย่างละเอียดจนเข้าใจ จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม จัดสถานทีเ่ รียนให้น่าสนใจ รวมทัง้ ห้องเรียน โรงฝึ กพลศึกษา
หรือสนามกีฬา ตลอดจนการสาธิตสิง่ ที่สอนตามขัน้ ตอนโดยใช้อุปกรณ์ ให้นักเรียนได้มสี ่วนร่วมทุกคนในการ
ปฎิบตั กิ จิ กรรม สอนให้นักเรียนได้ปฎิบตั ติ ามกฎและระเบียบ มีความรวดเร็วและแน่ นอนในการตัดสินกีฬา การ
สอดแทรกคุ ณ ธรรมจริย ธรรม สร้า งเสริม บุ ค ลิก ภาพที่พึง ประสงค์ การมีน้ํ า ใจนั ก กีฬ า นํ า ไปสู่ก ารสอนที่
สนุ กสนาน และบรรลุจุดประสงค์ทว่ี างไว้
1.5 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ด้านการวัดและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะว่านักเรียนคิดเห็นว่าการวัดและการประเมินผลตรงตามเนื้อหาการเรียนการทดสอบทักษะมีความ
เหมาะกับความสามารถของนักเรียนตามสภาพทีเ่ ป็ นจริง การทดสอบในแต่ละครัง้ ทําให้ความพยายามและความ
ตัง้ ใจของนัก เรีย นเพิ่ม ขึ้น ทัก ษะที่ใ ช้ใ นการทดสอบ มีก ารวัด ผลทัง้ ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบ ตั ิ ซึ่ง มีค วาม
เหมาะสมกับกับความสามารถของนักเรียน และนักเรียนจะได้รบั การแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประเมินผล
และรับทราบระดับความสามารถของตนทุกครัง้ การวัดผลและประเมินผลวิชากระบี่กระบองมีความยุตธิ รรม
สอดคล้องกับ วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2527: 183) ทีก่ ล่าวว่า ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผล สามารถช่วย
ให้นักเรียนทราบสถานภาพของตนเองทีไ่ ด้อย่างถูกต้อง โดยมีผลคะแนนเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนมีความสนใจ
มากยิง่ ขึน้ ทัง้ การวัดและการประเมินผลยังช่วยคัดหรือแบ่งระดับความสามารถ เพื่อให้ครูผสู้ อนสามารถคัดหา
นักเรียนทีม่ รี ะดับทักษะสูงนําไปฝึกเป็ นนักกีฬาต่อไปในอนาคต
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3. เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปีการศึกษา 2552
3.1 จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มตี ่อการเรียนวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2552 ระหว่างนักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิง พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญระดับที่ .05 ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าเด็กในวัยนี้
มักมีทศั นะคติต่อตนเองในด้านลบ ขาดความเชื่อมันในตนเอง
่
เด็กมักเกิดความสับสนในบทบาทของตน อารมณ์
แปรปรวนง่าย สิง่ เหล่านี้มาจากการพัฒนาตามวัย สอดคล้องกับ แมคโคบี และ แจ็คคลิน (สุรางค์ โค้วตระกูล.
2533; อ้างอิงจาก Maccoby; & Jacklin; & 1974: 105) พบว่า นักเรียนชายมีความสามารถหรือพฤติกรรม
ดีกว่าผูห้ ญิง นักเรียนชายแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าผูห้ ญิง

ข้อเสนอแนะ
ในครูผสู้ อน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทางการศึกษา ควรนําผลของการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชากระบี่กระบองให้มคี วามเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อเป็ นการยกระดับ
มาตรฐาน การเรียนการสอนวิชานี้ให้มปี ระสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะวิชากระบีก่ ระบองของนักเรียน โดยแยกเพศชายและหญิง
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่างสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ทีม่ ตี ่อวิชากระบีก่ ระบอง
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