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ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
ในโรงเรียนเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552
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Abstract
The purpose of this research was to study the opinions in managing physical education
learning essence of administrators, physical education teachers and level – 3 students in schools of
Chachoengsao education area in academic year 2009. The sample consisted of 537 administrators,
physical education teachers and those level – 3 students. They were chosen by multi-stage sampling.
The questionnaire constructed by The researcher, with reliability of .91, was used to collect the data.
The data were then analyzed by frequency and percentage.
The results were follows:
1. The opinions of school administrators, physical education teachers and level – 3 students
were overall at high level which the percentage of purpose of learning, physical education curriculum
content, Equipment and Facilities, and evaluation were 36.61, 37.22, 34.86 and 37.08 respectively.
2. The opinions of school administrators, physical education teachers and level – 3 students
Were at the highest level which the percentage of teaching methods and learning activities, and
instructors were 38.44 and 40.89 respectively.
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บทคัดย่อ
วิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มตี ่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 จํานวน 537 คนซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ที่มตี ่อการจัดการ
เรียนรูส้ าระพลศึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคา่ ความเชื่อมัน่ .91 ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า
1. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา ด้านอุปกรณ์และสถานที่ และด้านการประเมินผล
คิดเป็ นร้อยละ 39.07, 39.72, 37.21 และ 39.57 ตามลําดับ
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด คือ ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านผู้สอน คิดเป็ นร้อยละ 41.02 และ 41.77
ตามลําดับ
คําสําคัญ : ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา , ครูพลศึกษา , การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา

บทนํา
ในปจั จุบนั จากกระแสโลกาภิวตั น์ท่ที ําให้โลก “ไร้พรมแดน” และกระแสผลักดันต่าง ๆ ทําให้ไทยต้อง
แข่งขัน กับนานาประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้ประเทศมีศกั ยภาพในการแข่งขันและยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมันคงและมี
่
ศกั ดิ ์ศรีในสังคมโลกบนฐานแห่งความเป็ นไทย “คนเป็ นทัง้ เหตุปจั จัยและผลลัพธ์ท่สี าํ คัญที่สุด
ของการพัฒนาประเทศ” การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ก็เช่นเดียวกัน
ให้ความสําคัญกับ “คน” โดยเน้น “คน” เป็ นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลักการพัฒนา มุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ โดยหวังว่า คน ซึ่ง
เป็ นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสังคม เมื่อมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทัง้ ด้านร่างกาย สติปญั ญา และจิตใจ จะเป็ น
พลังพื้นฐานสร้างพลังครอบครัว ชุมชน และสังคม อันจะสงผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างสมดุลกับ
ธรรมชาติ และอยูร่ ว่ มกับประชาคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 3)
วิชาพลศึกษาเป็ นวิชาหนึ่งทีบ่ รรจุอยูใ่ นการศึกษาทุกระดับชัน้ อันเนื่องจากวิชาพลศึกษาเป็ นวิชาทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อนักเรียนทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคตโดยวิชาพลศึกษานัน้ ช่วยให้ผเู้ รียนได้มกี ารพัฒนาในด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา (วรศักดิ ์ เพียรชอบ. 2523: 8) ดังที่ สุวมิ ล ตัง้ สัจพจน์ (2540: 14 – 15)
กล่าวว่า พลศึกษาเป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ทางกาย ทางสุขภาพ และสมรรถภาพ รวมทัง้ เป็ นการ
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เรียนรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกําลังกายทีถ่ กู ต้อง การสร้างให้คนรูจ้ กั วิธกี ารส่งเสริมสุขภาพเพื่อความ
ยืนยาวของชีวติ และการกระทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม พลศึกษาต้องพัฒนาทัง้ หลักสูตร บทบาทและการ
เรียนการสอนทีม่ ุ่งให้ผเู้ รียนสามารถเป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมในฐานะนักสุขภาพทีด่ ี ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลสํารวจของกระทรวงสาธารณะสุขและสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (กระทรวงสาธารณะสุข. 2545 – 2549) ระบุ
ให้มกี จิ กรรมสนับสนุ นการออกกําลังกายได้กําหนดเป้าหมายในช่วงแผนฯ 9 ว่าประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 60
จะมีการออกกําลังกาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ ต่ า งมุ่ง เน้ น ในด้า นการพัฒ นาให้ท รัพ ยากรบุ ค คลมีสุข ภาพดี การมีสุข ภาพดีนัน้ จะต้อ งอาศัย
องค์ประกอบหลายด้านรวมถึงการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ด้านการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารและการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี โดยเฉพาะมีการออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ี
ครูผสู้ อนพลศึกษา ซึง่ จะเป็ นผูน้ ําและทําให้โครงการนี้สาํ เร็จไปได้เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพโดยครู
พลศึกษาจะดําเนินงานด้านพลศึกษาของโรงเรียนให้ได้นัน้ จะต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามสามารถอุทศิ ตนทัง้ ร่างกาย
กําลังใจ ในการศึกษาและการเรียนรูข้ องนักเรียนอย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้นักเรียนมีพฒ
ั นาการทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถดํา รงชีวิตอยู่ใ นสัง คมป จั จุ บนั ได้เ ป็ น อย่า งดี นอกจากนี้ ค รูพลศึก ษายัง มี
บุคลิกลักษณะประจําตัวอีกหลายด้าน เช่น มีความรูใ้ นจุดมุ่งหมายของการสอนและหลักสูตร มีวธิ กี ารสอนทีท่ ํา
ให้นักเรียนสนใจอยู่เสมอ หมันใฝ
่ ร่ ทู้ างพลศึกษาและวิชาทีเ่ กี่ยวข้องและติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางพล
ศึก ษาอยู่เ สมอ และยังต้องเป็ นผู้ท่ีม ีสุขภาพดี ร่า งกายแข็งแรง มีความสามารถในทัก ษะกีฬาต่า ง ๆ และมี
สุขภาพจิตทีด่ ี โดยเป็ นผูย้ ม้ิ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ (กรมพลศึกษา. 2525: 20)
ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพลศึกษา ในแต่ละเขตพืน้ ที่
การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรานัน้ มีความแตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ ทัง้ ด้านหลักสูตร ด้านสภาพแวดล้อม หรือ
แม้แ ต่ ด้า นตัว นั ก เรีย นเอง ทํ า ให้ส่ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพของการนํ า หลัก สูต รไปใช้ใ นแต่ ล ะท้อ งถิ่น แต่ ล ะ
สถานศึกษา ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผเู้ รียน ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการ
จัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 เพื่อ
จะได้นําผลการวิจยั ไปปรับปรุงและพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนมากยิง่ ขึน้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการ
เรียนรูส้ าระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

ความสําคัญของการวิ จยั
ทําให้ทราบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ของผูบ้ ริหาร ครูพลศึกษาและนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทราปี การศึกษา 2552 เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับผูส้ อนวิชาพลศึกษาและ
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถนําไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษาในโอกาสต่อไป และเป็ นประโยชน์
ต่อผูเ้ กีย่ วข้องต่อไป

148

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 80 คน ครูพลศึกษาจํานวน 116 คน และนักเรียนช่วงชัน้
ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทราปี การศึกษา 2552 จํานวน 34,694 คน เป็ นชาย 16,805 คน เป็ นหญิง
17,889 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 67 คน ครูพลศึกษาจํานวน 90 คนและนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2551 จํานวน 380 คน เป็ นชาย 190 คน เป็ นหญิง
190 คน โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan 1970: 608) ได้มาโดยการสุม่
ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi Stage Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่
1.1 เพศ แยกเป็ น นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง
1.2 สถานภาพ แยกเป็ น ผูบ้ ริหาร ครูพลศึกษา และ นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษาซึง่ แบ่งออกได้ดงั นี้ คือ
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู,้ ด้านหลักสูตร, ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู,้ ด้านอุปกรณ์และสถานที,่
ด้านผูส้ อน, ด้านการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ของนักเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษาและนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3
ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา โดยแบ่งเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านหลักสูตร ด้านวิธี
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านอุปกรณ์และสถานที่ ด้านผูส้ อน และด้านการประเมินผล แบบสอบถาม
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากทีส่ ดุ เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายเปิด
(Open – Ended Questionnaires)
ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาค้นคว้า ตํารา เอกสาร และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อรวบรวม
ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2. นําข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทุกด้าน
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3. นําแบบสอบถามทีส่ ร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ พิจารณา
ตรวจสอบ เพือ่ แก้ไข ปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาตรวจเพือ่ หาความเทีย่ งตรง
เชิงประจักษ์ (Face Validity)
5. นําแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแก้ไขมาแล้วให้คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ได้
ตรวจสอบอีกครัง้
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
จํานวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอล
่ฟา (Coefficient of Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.91

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนเพือ่ ขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ถกู ต้องแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมา แล้วนําไปดําเนินการวิเคราะห์ต่อไป

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. นําข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มาแจกแจง
ความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 เกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา มาแจกแจง
ความถีแ่ ละหาค่าร้อยละแล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. นําแบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะมาสรุปและนําเสนอในรูปความเรียง

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัด
การเรียนรูส้ าระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
1. ผูบ้ ริหาร
1.1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 54.18 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สาระพลศึกษามีคุณค่าในการพัฒนาบุคคล ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา คิดเป็ นร้อยละ 70.15 สาระพลศึกษามีสว่ นสําคัญในการส่งเสริม
สุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 67.16 และสาระพลศึกษาช่วยสร้างเสริมมิตรภาพ และความสามัคคีได้เป็ นอย่างดี คิด
เป็ นร้อยละ 58.21
1.2 ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 51.94
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ กฎ กติกา ของกีฬาที่เรียนเป็ นเนื้อหาทีจ่ ําเป็ นต้อง
เรียนรูค้ ดิ เป็ นร้อยละ 59.70 หลักสูตรควรเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ คิดเป็ นร้อยละ 56.72 และมีวธิ กี ารสอน
ทฤษฎีควบคูก่ บั การปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 55.22
1.3 ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 49.10 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผูเ้ รียน คิดเป็ นร้อยละ 56.72 กิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษามีการ
สอนเพิม่ เติมและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนทีย่ งั สามารถเล่นกีฬานัน้ ๆ ได้ หลังจากเรียนสาระพลศึกษา คิด
เป็ นร้อยละ 55.22 ทําให้ผเู้ รียนได้ออกกําลังกายอย่างถูกต้อง กิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษามีความปลอดภัย
คิดเป็ นร้อยละ 55.22
1.4 ด้านวิธอี ุปกรณ์และสถานที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 55.22 เมือ่
พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สถานที่เรียนมีความเหมาะสม กับการเรียนรูส้ าระพล
ศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 65.67 มีอุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษา เช่น วีดโี อ ซีดี คิดเป็ นร้อยละ 65.67อุปกรณ์กฬี ามี
การดูแลรักษา และสะดวกในการนําออกมาใช้ คิดเป็ นร้อยละ 58.21
1.5 ด้านผูส้ อน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 52.84เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ครูผู้สอนมีความสามารถในการควบคุมชัน้ เรียนคิดเป็ นร้อยละ 65.67
ครูผสู้ อนมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับความเป็ นครู คิดเป็ นร้อยละ 64.18 ครูผสู้ อนสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการ
เรียนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 55.22
1.6 ด้านการประเมิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 55.22 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มีหลักเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลที่ชดั เจนคิดเป็ นร้อยละ
70.15 มีการวัดและประเมินผลทีด่ ที าํ ให้นกั เรียนสนใจเรียนมากขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.19 มีการประเมินผลเก็บ
คะแนนจากพัฒนาการของผูเ้ รียนในการเรียนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 59.70
2. ครูพลศึกษา
2.1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 41.33
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ สาระพลศึกษามีส่วนสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ
สาระพลศึกษามีคุณค่าในการพัฒนาบุคคลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา คิดเป็ นร้อยละ
50.00 สาระพลศึกษาช่วยเสริมสร้างให้เป็ นผูม้ นี ้ําในนักกีฬา คิดเป็ นร้อยละ 45.56 สาระพลศึกษาช่วยเสริมสร้าง
ให้นกั เรียนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา คิดเป็ นร้อยละ 42.22
2.2 ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 40.78 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หลักสูตรพลศึกษากําหนดเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม
คิดเป็ นร้อยละ 46.67กฎ กติกา ของกีฬาทีเ่ รียนเป็ นเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นต้องเรียนรู้ คิดเป็ นร้อยละ 46.67 มีวธิ กี าร
สอนทฤษฎีควบคูก่ บั การปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 45.56
2.3 ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อย
ละ 46.44 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษามีความ
สนุ กสนาน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษาควรใช้วธิ กี ารอธิบายและสาธิตให้ผเู้ รียนดูก่อน
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จากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 57.78 กิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษาช่วยให้คน้ พบ
ความสามารถทางกีฬาของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 56.67
2.4 ด้านวิธอี ุปกรณ์และสถานที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 42.67
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ สถานทีม่ บี รรยากาศทีน่ ่าเรียน สะอาด ปราศจาก
มลพิษ คิดเป็ นร้อยละ 52.22 มีล๊อคเกอร์สาํ หรับเก็บสิง่ ของต่างๆ เพียงพอสําหรับนักเรียน คิดเป็ นร้อยละ 47.78
สนามกีฬาเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รียน คิดเป็ นร้อยละ 44.44
2.5 ด้านผูส้ อน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 50.11 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ครูผสู้ อนมีความรูแ้ ละทักษะในวิชาทีส่ อนจริงคิดเป็ นร้อยละ
64.44 ครูผสู้ อนมีความขยันหมันศึ
่ กษาหาความรูใ้ หม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา คิดเป็ นร้อยละ 57.78 ครูผสู้ อนสร้าง
บรรยากาศทีด่ ใี นการเรียนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 53.33
2.6 ด้านการประเมิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 42.89 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ มีการแจ้งให้นกั เรียนทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการทดสอบ
คิดเป็ นร้อยละ 52.22 การวัดและประเมินผลสามารถวัดได้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มผูเ้ รียน คิดเป็ นร้อยละ
48.89 สามารถสอบได้ตรงจุดประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ 47.78
3. นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3
3.1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 38.84
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีค วามคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สาระพลศึกษามีส่วนสําคัญในการส่งเสริม
สุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 57.11 สาระพลศึกษาช่วยเสริมสร้างให้เป็ นผูม้ นี ้ําใจนักกีฬา คิดเป็ นร้อยละ 52.11 สาระ
พลศึกษาช่วยสร้างเสริมมิตรภาพ และความสามัคคีได้เป็ นอย่างดี คิดเป็ นร้อยละ 44.47
3.2 ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 37.32 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หลักสูตรสาระพลศึกษากําหนดเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
คิดเป็ นร้อยละ 47.11หลักสูตรกําหนดให้เรียนสาระพลศึกษาน้อยเกินไป คิดเป็ นร้อยละ 40.79 หลักสูตรพลศึกษา
กําหนดเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 39.21
3.3 ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ น
ร้อยละ 40.63 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
ควรใช้วธิ กี ารอธิบายและสาธิตให้ผเู้ รียนดูก่อนจากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 55.79 กิจกรรม
การเรียนรูส้ าระพลศึกษามีความสนุ กสนาน คิดเป็ นร้อยละ 51.58 กิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษา มีการ
ส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น การแข่งขันในชัน้ เรียน คิดเป็ นร้อยละ 40.53
3.4 ด้านวิธอี ุปกรณ์และสถานที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 35.07
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ สนามกีฬาเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รียน คิดเป็ นร้อย
ละ 45.00 อุปกรณ์กฬี ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและทันสมัย คิดเป็ นร้อยละ 37.11 มีหอ้ งนํ้าทีเ่ หมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน คิดเป็ นร้อยละ 37.11
3.5 ด้านผูส้ อน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 42.26 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ครูผสู้ อนมีความรูแ้ ละทักษะในวิชาทีส่ อนจริงคิดเป็ นร้อยละ
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62.23 ครูผสู้ อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในการสอน คิดเป็ นร้อยละ 45.00 ครูผสู้ อนสร้างบรรยากาศทีด่ ี
ในการเรียนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 43.16
3.6 ด้านการประเมิน โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 39.68 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อสอบสามารถสอบได้ตรงจุดประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็ นร้อยละ
50.79 ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียน ด้วยความบริสทุ ธิ ์ ยุตธิ รรม คิดเป็ นร้อยละ 43.95 มีการแจ้งให้นกั เรียน
ทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการทดสอบ คิดเป็ นร้อยละ 42.63
4. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3
4.1 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 39.07 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมาก คือ สาระพลศึกษามีคุณค่าในการพัฒนาบุคคลทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญาคิดเป็ นร้อยละ 53.45 สาระพลศึกษาช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน มีวนิ ัย มี
ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลาคิดเป็ นร้อยละ 43.20 และนักเรียนสามารถนํ ากิจกรรมทางพลศึกษาไปใช้ใน
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื คิดเป็ นร้อยละ 40.97
4.2 ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 39.72 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมาก คือ หลักสูตรสาระพลศึกษากําหนดเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม คิด
เป็ นร้อยละ 45.44 หลักสูตรพลศึกษากําหนดเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสมคิดเป็ นร้อยละ 43.39 และกฎ กติกา
ของกีฬาทีเ่ รียนเป็ นเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นต้องเรียนรู้ คิดเป็ นร้อยละ43.02
4.3 ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คิดเป็ น
ร้อยละ 41.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ควร
ใช้วธิ กี ารอธิบายและสาธิตให้ผเู้ รียนดูก่อนจากนัน้ จึงให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั คิ ดิ เป็ นร้อยละ 55.49 กิจกรรมการ
เรียนรูส้ าระพลศึกษามีความสนุ กสนานคิดเป็ นร้อยละ 51.02 และกิจกรรมการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ช่วยให้
ค้นพบความสามารถทางกีฬาของตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 42.09
4.4 ด้านวิธอี ุปกรณ์และสถานที่ โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 37.21 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่อยู่ในระดับมาก คือ สถานที่เรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 43.02 อุปกรณ์กฬี ามีการดูแลรักษาและสะดวกในการนําออกมาใช้คดิ เป็ นร้อยละ 40.04 และ
สถานทีม่ บี รรยากาศทีน่ ่าเรียน สะอาดปราศจาก มลพิษ คิดเป็ นร้อยละ 38.73
4.5 ด้านผูส้ อน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 41.77 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ ครูผสู้ อนมีความรูแ้ ละทักษะในวิชาทีส่ อนจริงคิดเป็ นร้อยละ 59.03
ครูผสู้ อนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในการสอนคิดเป็ นร้อยละ 43.76 และครูผสู้ อนสร้างบรรยากาศทีด่ ใี น
การเรียนการสอนคิดเป็ นร้อยละ 42.83
4.6 ด้านการประเมินผล โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 39.57 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อทีอ่ ยูใ่ นระดับมาก คือ มีหลักเกณฑ์ในการวัด และประเมินผลทีช่ ดั เจนคิดเป็ นร้อยละ
46.74 มีการสอบทีเ่ หมาะสมกับเนื้อหาคิดเป็ นร้อยละ43.20 และมีการประเมินผลเก็บคะแนนจากพัฒนาการของ
ผูเ้ รียนในการเรียนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 42.09
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อภิ ปรายผล
ผลการศึกษา ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการ
จัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยว่า สาระพลศึกษาส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้อง
เสริมสร้างให้นกั เรียน มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา และนักเรียนสามารถนํากิจกรรมทางพลศึกษา
ไปใช้ในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื ซึง่ สอดคล้องกับ วรศักดิ ์ เพียรชอบ (2548: 274 – 292)
การทีล่ าํ ดับและขัน้ ตอนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาจะบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ ไ่ี ด้วา่ งไว้ในแต่ละด้าน
ได้อย่างดีนัน้ ครูผูส้ อนจะต้องรูแ้ ละสามารถเลือกวิธกี ารที่จะช่วยให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรูใ้ นแต่ละด้านมา
ใช้ได้อย่างดีถูกต้องและเหมาะสมด้วย การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็ นขบวนการที่มุ่งให้นักเรียนได้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรูเ้ พื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในบางด้านเช่นเดียวกับการเรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ทีเ่ รียน
ในห้องเรียน ดังนัน้ วิธกี ารเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาบางวิธี จึงต้องอาศัยหลักการและกระบวนการที่เป็ น
ปจั จัยสําคัญทีท่ าํ ให้เกิดการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ในห้องเรียนนัน้ ด้วย
2. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านหลักสูตรสาระพลศึกษา อยูใ่ น
ระดับมาก แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยว่า หลักสูตรสาระพลศึกษากําหนดเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
กําหนดเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม และกฎ กติกา ของกีฬาทีเ่ รียนเป็ นเนื้อหาทีจ่ าํ เป็ นต้องเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์. (2539: 110 – 111) หลักสูตรพลศึกษาทีด่ ี ควรมีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
เป็ นการศึกษาในโรงเรียนโดยให้นักเรียนได้เกิดพัฒ นาการครบถ้วนทุก ด้าน ตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา และพลศึกษาส่งเสริมแนวความคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แสดงความเข้าใจใน
ธรรมชาติข องสัง คมและความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลของนัก เรีย นจัด กิจ กรรมต่ า ง ๆ เพื่อ ส่ง เสริม สุข ภาพ
ความสามารถในการประกอบอาชีพการเป็ น พลเมืองดี การรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และมีศีลธรรม
จริยธรรม
3. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านวิธสี อนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยว่า การจัดการเรียนรูส้ าระพลศึกษา ควรใช้
วิธีการอธิบายและสาธิต ให้ผู้เรียนดูก่อนจากนัน้ จึงให้ผู้เรีย นได้ลงมือปฏิบตั ิทําให้เกิดความสนุ กสนาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้สาระพลศึกษา ช่วยให้ค้นพบความสามารถทางกีฬาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ วรศักดิ ์
เพียรชอบ (2548 : 274 – 292) การทีล่ าํ ดับและขัน้ ตอนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาจะบรรลุตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ไี ด้วางไว้ในแต่ละด้านได้อย่างดีนัน้ ครูผู้สอนจะต้องรู้และสามารถเลือกวิธีการที่จะช่วยให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรูใ้ นแต่ละด้านมาใช้ได้อย่างดีถูกต้องและเหมาะสมด้วย การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเป็ น
ขบวนการทีม่ งุ่ ให้นักเรียนได้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรูห้ รือเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในบางด้านเช่นเดียวกับการ
เรียนการสอนในวิชาอื่น ๆ ทีเ่ รียนในห้องเรียน ดังนัน้ วิธกี ารเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาบางวิธี จึงต้องอาศัย
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หลักการและกระบวนการที่เป็ นปจั จัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเรียนรูเ้ ช่นเดียวกับการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ใน
ห้องเรียนนัน้ ด้วย
4. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านวิธอี ุปกรณ์และสถานที่ อยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยว่า สถานทีเ่ รียนมีความเหมาะสม กับการเรียนรูส้ าระพลศึกษา
อุปกรณ์กฬี ามีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพทีด่ ี และสะดวกในการนําออกมาใช้ ทัง้ อาคารสถานทีม่ บี รรยากาศที่
น่าเรียน สะอาดปราศจาก มลพิษ ซึง่ สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสทิ ธิ ์ (2536: 292 – 293) กล่าวว่าการจัดวัสดุ
อุปกรณ์ ม ีความจํา เป็ น ต่อการสอนอย่างมาก จะต้องมีการวางแผนด้วยบุคคลที่มคี วามรู้จึงทําให้การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ดาํ เนินไปด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และประหยัด อุปกรณ์ สถานทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาก็เป็ นปจั จัยสําคัญต่อการเรียนการสอนและการบริหารชัน้ เรียนด้วยเช่นกัน
5. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านผูส้ อน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยว่า ครูผสู้ อนมีความรูแ้ ละทักษะในวิชาทีส่ อนจริงเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการ
แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมในการสอน และสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการเรียนการสอน ซึง่ สอดคล้องกับ วร
ศักดิ ์ เพียรชอบ (2548: 189 – 208) ครูพลศึกษาและกีฬา คือ เป็ นผูย้ ดึ ถือในหลักการและปรัชญาของการพล
ศึกษาและการกีฬา และได้ใช้กจิ กรรมพลศึกษาและการกีฬาเป็ นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้มกี าร
เรียนรู้และมีพฒ
ั นาการในทุก ๆ ด้านตามหลักการและปรัชญาการพลศึกษาและการกีฬา คือ ทัง้ ใน (1) ด้าน
สมรรถภาพทางกาย (2) ด้านทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและทักษะกีฬา (3) ด้านความรูค้ วาม
เข้าใจในวิธกี ารเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และการเล่นกีฬา (4) ด้านคุณธรรมประจําตัว เช่น ความมี
ระเบียบวินัย การมีน้ํ าใจเป็ นนักกีฬา และ (5) ด้านการมีเจตคติท่ดี ตี ่อการพลศึกษาและการกีฬา ทัง้ นี้เพื่อจะ
นําไปสูก่ ารมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ที งั ้ ในปจั จุบนั และอนาคตตามเจตนารมณ์ของอุดมคติของพลศึกษาและ
กีฬา ครูพลศึกษาและกีฬาถือเป็ นครูและนักการศึกษาคนหนึ่งทีจ่ ะต้องมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
ในโรงเรียน แต่ครูพลศึกษาและกีฬานัน้ อาจจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะงานมีความ
แตกต่ า ง และมีขอบข่ายของงานค่อนข้า งจะกว้า งกว่า ครูอ่ืน ๆ บ้า ง ดังนัน้ ครูพลศึก ษาที่ดีจึงจําเป็ น ต้องมี
คุณสมบัตพิ เิ ศษเฉพาะทีแ่ ตกต่างและเพิม่ เติมนอกเหนือจากครูคนอื่น ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบได้ดยี งิ่ ขึน้
6. ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา และนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
สาระพลศึกษาในโรงเรียนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ด้านการประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
แสดงว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นด้วยว่า มีหลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลทีช่ ดั เจน มีการสอบทีเ่ หมาะสมกับ
เนื้อหา และมีการประเมินผลเก็บคะแนนจากพัฒนาการของผูเ้ รียนในการเรียนการสอน ซึง่ สอดคล้องกับ วรศักดิ ์
เพียรชอบ (2548: 391) กล่าวว่า การวัดเพือ่ การประเมินผลทางพลศึกษา คือ การหาปริมาณ ของการพัฒนาการ
ที่เ กิด ขึ้น ในตัว ของนัก เรีย นตามหลัก การและกระบวนการของการสอนวิช าพลศึก ษาตามสาระต่ า งๆ ตาม
มาตรฐาน หรือจุดประสงค์ของการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ตงั ้ ไว้แล้วก็นําผลของการพัฒนาการทีว่ ดั ได้มานัน้ มาประเมินด้วย
การพิจารณามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างอื่นทีม่ อี ยู่แล้วเพื่อดูผลของพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ จาก
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กระบวนการเรียนการสอนทีแ่ ล้วมานัน้ ดีหรือไม่ดี ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร การวัดเพื่อการ
ประเมินผลทางพลศึกษาส่วนมากมักจะกระทําเพื่อการให้คะแนนนักเรียนหลังจากได้เรียนจบวิชาแต่ละวิชาใน
ภาคเรียนการศึกษาหนึ่งๆ หรือจบหลักสูตรการเรียนหนึ่งๆ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ในครัง้ นี้
1. ผูบ้ ริหารควรใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาในการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกําหนด
นโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา
2. ครูพลศึกษาควรนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาให้ครบทุกช่วงชัน้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนสาระพลศึกษาทุกช่วงชัน้ เพือ่ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และวิธกี ารเรียนการสอนให้เหมาะสม
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