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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและเปรียบเทียบปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาชายกับ นักศึกษา
หญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระหวางกลุมสาขาสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ของ
นักศึกษาทั้ง 9 คณะ  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจํานวน  310 คน   
ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน  310  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   โดยหาคารอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบระหวางกลุมโดยใชคาที ( t – test ) 
 
ผลการวิจัยพบวา 
  

 1.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
รวม  5  ดาน พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ในภาพ รวมทุกดาน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอย เม่ือ
พิจารณาเปน รายดานพบวามีปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 
คือดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  สวนดานท่ีอยูระดบันอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้คือดานตัวผูเรียน  รองลงมาคือ ดานครูผูสอน และการสอน  และดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรม
ทางพลศึกษา ตามลําดับ สวนท่ีอยูในระดบันอยท่ีสุดคือดานการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ 
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2.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ของนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  เกีย่วกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต รวม  5  
ดาน  พบวานกัศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชา 
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     เม่ือพิจารณาใน
แตละดานปรากฏวานักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวดัผลและ
ประเมินผล และดานตัวผูเรียน ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทาง
พลศึกษา ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกที่ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 

3.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ระหวางกลุมสาขา 
สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
รวม  5  ดาน  พบวา ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  เกีย่วกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต รวมทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวาระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร และกลุม
สาขาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวดัผลและประเมินผล    ดานตัวผูเรียน  
ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน    ดานหลักสูตร 
โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   พอสรุปไดดังนี้ 

1.  ดานครูผูสอน และการสอน 

1.  การใชคําพดูกับนกัศึกษาท่ีดีมีความไพเราะ 

2.  ครูผูสอนควรสอนใหเปนไปตามประมวลการสอนท่ีแจกใหกับนกัศึกษา 

3.  อาจารยผูสอนควรปลอยตรงเวลาท่ีสอน 

2.  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  
1.  ควรปรับจํานวยหนวยกิตใหมากกวาเดมิ 

2.  ควรลดจํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาลง 
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3.  ไมควรจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชวงเชา 

3.  ดานการวัดผลและประเมินผล  

1.  ควรมีคะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฏี 

  2.  ในการสอบภาคปฏิบัติควรมีการแยกเพศชาย หญิง 

3.  ควรมีความยุติธรรมในการใหคะแนน 

4.  ดานตัวผูเรียน  

1.  ผูเรียนใหความสําคัญกับวิชาพลศึกษานอยเกนิไป 

5.  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

 1.  ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณใหเพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา 

 2.  ควรสรางสนามกีฬาในรมใหเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษา 

 3.  ควรสรางสนามกีฬากลางแจงใหเพยีงพอกับนักศึกษา 

 
 แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   โดยเรียงลําดบัความสําคัญไดดังนี้  
1. ฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจดัใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ

คุณภาพชีวิต  
2.  จัดอบรมอาจารยผูสอน  เร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ

คุณภาพชีวิต 
 3.  จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

DPU



กิตติกรรมประกาศ 
 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาเปนอยางสูงของ   ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิภา  

ทัพวงศ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และอาจารยฐิติ  ลาภอนันต ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา ท่ี
ใหความชวยเหลือแนะนําแกไข  รวมทั้งเปนกําลังใจในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
  

ผูวิจัยขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีใหทุนสนับสนุนในการทําการวิจัยและขอขอบคุณ
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีความชวยเหลือแนะนําแกไขในการทํา วิจัยในคร้ังนี้    
 

ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา  มารดา  ครู อาจารยและญาติพี่นองท่ีกรุณาชวยสนับสนุนให
กําลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด 
 
 

                                                                                           
 

อาจารยอธิพัชร  ดาด ี
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การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยของนักศึกษาชายกับ นักศึกษาหญิง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระหวางกลุมสาขาสังคมศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะ  
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยจํานวน  310 คน   ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน  310  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   โดยหาคารอยละ  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบระหวางกลุมโดยใช
คาที ( t – test ) 
 
ผลการวิจัยพบวา 
  

 1.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
รวม  5  ดาน พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ในภาพ รวมทุกดาน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณาเปน รายดานพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง คือ
ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  สวนดานท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้คือดานตัวผูเรียน  รองลงมาคือ ดานครูผูสอน และการสอน  และดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทาง
พลศึกษา ตามลําดับ สวนท่ีอยูในระดับนอยท่ีสุดคือดานการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ 

 
(1) 

DPU



2.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ของนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวม  5  ดาน  
พบวานักศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชา 
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     เม่ือพิจารณาในแต
ละดานปรากฏวานักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวัดผลและ
ประเมินผล และดานตัวผูเรียน ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพล
ศึกษา ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.  การเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ระหวางกลุมสาขา 
สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวม  5  
ดาน  พบวา ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับ
ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต รวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  เม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวาระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวัดผลและประเมินผล    ดานตัวผูเรียน  ดานอุปกรณและเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวก ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน    ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของปญหา 

ปจจุบันรัฐบาลไดมองเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาทุกระดับ
เพราะการพลศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษาท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชาติ หากการเรียนการสอนพลศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจริง ๆ  แลวประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนจะมีการพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจอยางเหมาะสม การจัดการเรียนการ
สอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมาย เพื่อท่ีจะใหนักศึกษาทุกคนไดมีความรู ความเขาใจ และเห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกาย ใหมีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ มีทัศนคติท่ีดีตอการ
กีฬาและการออกกําลังกาย เขาใจและรูจักปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการเลนกีฬา มีน้ําใจเปน
นักกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการรูจักรักษาสุขภาพอนามัยใหสมบูรณ และ
เหมาะสมกับการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ือง
สุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา  จึงไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษาเปนวิชา
บังคับไวในทุกหลักสูตร ซ่ึงมีการพัฒนามาเปนลําดับ โดยปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 1 รายวิชา 
คือ  GE 120  พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กําหนดไวในทุกหลักสูตรจํานวน  1 หนวยกิต   ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีวาดวย
ความรูและทักษะท่ัวไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อความสมบูรณของรางกาย และจิตใจ  โดยการเนน
กิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการท่ีปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา     โดยใหนักศึกษาเลือกเรียนกิจกรรมพลศึกษาตามความสมัครใจ  
ซ่ึงในปจจุบันมีอาจารยผูสอนในวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตจํานวนท้ังส้ิน  14  ทาน ผูวิจัยเองเปน
หัวหนากลุมวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตและไดพบกับปญหาในดานตาง ๆ ในการสอนวิชาพลศึกษา
เพื่อคุณภาพชีวิต จึงเห็นควรท่ีการศึกษาวิจัยเร่ืองปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   เพื่อทราบปญหาท่ีแทจริงซ่ึงจะ
เปนขอมูลในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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3.  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาชายกับ 

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
4.  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ระหวางกลุมสาขา 

สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ของนักศึกษาท้ัง 9 คณะ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  

อยูระดับนอย 
2.  ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษาชายกับ 

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยมีความแตกตางกัน 
3. ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ระหวางกลุมสาขาสังคมศาสตร และกลุม 

สาขาวิทยาศาสตร ของนักศึกษาท้ัง 9 คณะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมีความแตกตางกัน 
 

 ขอบเขตของการวิจัย 
1. การวิจยัคร้ังนี้มุงศึกษาปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ 

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 1.1  ดานครูผูสอน และวิธีการสอน 

1.2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา 
1.3  ดานการวดัผลและประเมินผล  
1.4  ดานตัวนกัศึกษา  
1.5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

 
นยิามศัพทเฉพาะ 

สภาพปญหา หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและทําใหเกิดการสอนวิชาพลศึกษาไมบรรลุตาม
วัตถุประสงค  

วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  หมายถึง   รายวิชาหนึ่งท่ีอยูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดจัดใหมีการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป  
ประกอบดวย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ( กิจกรรมกีฬา) 

นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยท่ีลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2552 
คณะ  หมายถึง  คณะที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระดับปริญญาตรีมี  9  คณะคือ  

คณะบริหารธุรกิจ  คณะการบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร  คณะนิติศาสตร  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   
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คณะนิเทศศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปกรรมศาสตร   ใน
งานวิจัยนี้จําแนกเปน 2 กลุม  คือ กลุมสาขาสังคมศาสตร ประกอบดวย  คณะบริหารธุรกิจ   คณะการ 
บัญชี    คณะเศรษฐศาสตร  คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ประกอบดวย คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ     

 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูท่ีมีหนาท่ีเกีย่วของรับทราบถึงปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ 
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2.  ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพ 
ชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในแตละดาน ดังนี้คือ  ดานครูผูสอน   ดานวิชาการ   ดาน
การวัดผลและประเมินผล   ดานตัวนักศึกษา  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

1.  เพศ                          ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน วิชาพลศึกษา 
1.1  ชาย                 เพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 1.2  หญิง 
       2.  กลุมสาขาวิชาประกอบดวย 
 2.1  กลุมสาขาสังคมศาสตร 

2.2  กลุมสาขาวิทยาศาสตร   
 
 

                             
 
 
 

 แบบสอบถาม 

 
 

DPU



 
บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ เร่ืองปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียน 

การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ผูวจิัยขอเสนอ
รายละเอียดของเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของดังนี ้

1. แนวความคิดของการเรียนการสอนพลศึกษา 
1.1  ความสําคัญของการสอน 
1.2  องคประกอบของการสอน 
1.3  ลักษณะของการสอนท่ีดี 
1.4  หลักเกณฑในการเลือกวิธีสอน 
1.5  คุณสมบัติของครูพลศึกษา 
1.6  ความสําคัญของหลักสูตร 
1.7  การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน 

2.  การจัดการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
ความมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ 

 
แนวความคดิของการเรียนการสอนพลศึกษา 

ความสําคัญของการสอน 
จรวย  แกนวงษคํา (2529) ไดบอกวาวิธีการสอนเปนสวนชวยท่ีสําคัญยิ่ง เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษา  เปนกระบวนการในการใหการศึกษาซ่ึงผูสอนจัดใหแกนกัเรียน ถาผูสอนรูจักใชวิธีการสอนท่ี
ดีเหมาะสม  ยอมจะทําใหผูเรียนไดรับผลตอไปนี ้

1. ไดรับความรูและมีความเขาใจในบทเรียน ในวิชาการท่ีครูสอน 
2. มีทักษะ และความชํานิชํานาญในวิชาท่ีเรียนรูนั้น 
3. มีทัศนะคติท่ีดีตอส่ิงท่ีเรียน 
4. มีความสามารถนําส่ิงทีเรียนไปใชได 
5. สามารถนําความรูไปแกไขปญหาชีวิตประจําวันได 
6. สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปได 
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จึงถือวา “วิธีสอน”  มีควาหมายและมีความสําคัญยิ่งตอผูเรียน  และครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางมากใน
ฐานะเปนผูเลือกวิธีสอน 

  
องคประกอบของการสอน 
วาสนา   คุณาอภิสิทธ์ิ. (2539) ไดกลาวถึง องคประกอบของการสอนมีดังนี้ ชนิดของการสอนมี 3  

แบบ คือ 
1.  การสอนเร่ืองตางๆ  ท่ีเปนความจริงหรือสอนใหนักเรียนเกิดคานิยมท่ีถูกตอง 
2.  การสอนใหนักเรียนรูจักการนําเอาไปใชในลักษณะท่ีอาจจะเปนไปได 
3.  การสอนเทคนิคทางพฤติกรรมตางๆ  และสวนประกอบของการพัฒนาทักษะ  การเคล่ือนไหว

ในกีฬาตางๆ  ใหนักเรียนเม่ือพิจารณาชนิดของการสอนแบบตางๆ  แลวจะเห็นวาการสอนเปนเร่ืองของ
วิทยาศาสตรมากกวาศิลป  ฉะนั้นจึงตองมีการพัฒนาการสอนในลักษณะวิทยาศาสตร 

4.  ทักษะและรูปแบบการสอน ในเรื่องของการสอนจะมีสวนเกี่ยวของกับทักษะการสอนและ
รูปแบบของการสอนหรือแบบการสอน  ทักษะการสอนหมายถึงระดับของความสามารถท่ีครูจะ
แสดงออกถึงศิลปในการสอน 

 
ลักษณะของการสอนท่ีดี 
จรวย  แกนวงษคํา (2529 ) ไดอธิบายถึงลักษณะของการสอนท่ีดี ดังนี้คือ 
1. การสอนท่ีดีตองมีความมุงหมายของบทเรียน  มีการเตรียมเนื้อหา  อุปกรณ  การ 

ประเมินไดสอดคลองกับความมุงหมาย 
2. การสอนท่ีดีตองยึดเด็กเปนหลัก โดยคํานึงความแตกตางในเร่ืองของ วัย ประสบการณ 

เดิมและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กมากกวาท่ีจะเอาหลักสูตรเปนเกณฑ 
3. การสอนท่ีดีครูตองสรางบรรยากาศใหเหมาะสมแก การเรียน ท้ังในแงของส่ิงแวดลอม  

และอารมณของเด็ก 
4. การสอนท่ีดีควรมุงใหเด็กไดความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติพรอมท่ีจะ 

ประพฤติตนเปนคนดี 
5. การสอนท่ีดีตองเปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  ใหเกิดข้ึน 
6. การสอนท่ีดีตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคนหาเหตุผลความเปนไปของส่ิงท่ีเรียน 

มิใชเอาความจริงจากตํารา  หรือคําบอกเลาอยางเดียว 
7. การสอนท่ีดีควรจะสัมพันธเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกันในวิชาเดียวกัน  ท้ังในดานทฤษฏี  

และปฏิบัติ   ซ่ึงกอใหเกิดการตอเน่ืองของประสบการณ  และสัมพันธกับชีวิติประจําวัน 
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8. การสอนทีดีควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน มีสวนในการดําเนิน 

กิจกรรมรวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอนดวย 
9. การสนท่ีดียอมชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในส่ิงท่ีเรียนโดยใชแรงกระตุนท้ัง 

ภายใน และภายนอก แตตามหลักการแลวควรใชการจูงใจภายในมากกวาภายนอก 
10. การสอนท่ีดีไมควรยึดม่ันในวีธีสอนวิธีหนึ่งวิธีเดียว แตอยางไรก็ตามควรจะเปนวิธีที 

เหมาะสมท่ีสุด 
11. การสอนท่ีตองมีการประเมินผลอยูตลอดเวลาโดยใชวิธีการตางๆ เชน การสังเกต  การ 

ซักถาม  การสอบ  ท้ังนี้เพื่อใหแนใจวาการสอนไดตรงตามความมุงหมาย 
 
หลักเกณฑในการเลือกวิธีสอน 
จรวย   แกนวงษคํา (2529) ไดบอกถึงการเลือกวิธีการสอนจะตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ คือ 
1. จุดมุงหมายของการศึกษาและจุดมุงหมายของบทเรียน 
2. ลักษณะของเนื้อหาวิชา  และลักษณะของลักสูตร 
3. ลักษณะของผูเรียนท้ังในเร่ืองวัย  และความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กในวัยเด็กใน 

วัยเดียวกัน 
4. ตัวครูผูสอน 
5. สถานท่ี 
6. การเวลาและโอกาส 
7. อุปกรณ 
8. บุคลากร  และเคร่ืองชวยอํานวยความสะดวกตางๆ 
 
สุรางค  โควตระกูล. (2533) กลาวถึงความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครูมีไววาวิชา

จิตวิทยาการศึกษาสามารถชวยครูไดในเร่ืองตอไปนี้ 
1. ชวยครูใหรูจักลักษณะนิสัยของนักเรียนท่ีครูตองสอนโดยทราบหลักการพัฒนาการ ท้ัง 

ทางรางกาย สติปญญา  อารมรมณ  สังคม  และบุคลิกภาพเปนสวนรวม 
2. ชวยใหครูมีความเขาใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน  เชน                            

อัตมโนทัศน วาเกิดข้ึนไดอยางไร  และเรียนรูถึงบทบาทของครูในการที่จะชวยนักเรียนใหมีอัตมโนทัศน
ท่ีดีและถูกตองไดอยางไร 

3. ชวยใหครูมีความเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคล  เพื่อจะไดชวยนักเรียนเปน 
รายบุคคลใหพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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4. ชวยใหครูรูวิธีจัดสภาพแวดลอมของหองเรียนใหเหมาะสมกับวัย  และข้ันพัฒนาการ 

ของนักเรียน  เพื่อแรงจูงใจอัตมโนทัศน  และการตั้งความมุงหวังของครูท่ีมีตอนักเรียน 
5. ชวยใหครูทราบถึงตัวแปรตางๆ  ท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของนักเรียน เชน แรงจูงใจ      

อัตมโนทัศน  และการตั้งความมุงหวังของครูท่ีมีตอนักเรียน 
6. ชวยครูในการเตรียมการสอนการวางแผนการเรียน  เพื่อทําใหการสอนมีประสิทธิภาพ  

สามารถชวยใหนักเรียนทุกคนเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล  โดยคํานึงถึงตอไปนี้ 
6.1  ชวยครูเลือกวัตถุประสงคของบทเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะนิสัย  และความ 

แตกตาง ระหวางบุคคลของนักเรียนท่ีจะตองสอน  และสามารถท่ีจะเขียนวัตถุประสงคใหนักเรียนเขาใจ
วาส่ิงท่ีครูคาดหวังใหนักเรียนรูมีอะไรบาง  โดยถือวาวัตถุประสงคของบทเรียนคือส่ิงท่ีจะชวยใหนักเรียน
ทราบวาเม่ือจบบทเรียน  นักเรียนจะสามารถทําอะไรไดบาง 
    6.2  ชวยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีสอนท่ีเหมาะสม  โดยคํานึงถึงลักษณะนิสัย
ของนักเรียนและวิชาท่ีสอน  และกระบวนการเรียนรูของนักเรียนชวยครูในการประเมินไมเพียงแตเฉพาะ
เวลาครูไดสอนจนจบบทเรียนเทานั้น แตใชประเมินความพรอมของนักเรียนกอนสอน  ในระหวางท่ีทํา
การสอน เพื่อทราบวานักเรียนมีความกาวหนาหรือมีปญหาในการเรียนรูอะไรบาง  

6.3  ชวยครูใหทราบหลักการและทฤษฏีของการเรียนรูท่ีนักจิตวิทยาในพิสูจนแลววา 
ไดผลดี  เชนการเรียนรูจากการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

6.4  ชวยครูใหทราบถึงหลักการสอนและวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังพฤติกรรมของครู 
ท่ีมีการสอนอยางมีประสิทธิภาพวามีอะไรบางเชน การใชคําถาม การใหแรงเสริม และการทําตนเปนแบบ 

6.5  ชวยครูใหทราบวานักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี  ไมไดเปนเพราะระดับเชาวนปญญา 
เพียงอยางเดียวแตมีองคประกอบอ่ืนๆ  เชน แรงจูงใจทัศนคติ  หรือ อัตมโนทัศน  ของนักเรียนและความ
คาดหวังของครูท่ีมีตอตัวนักเรียน 

6.6  ชวยครูในการปกครองช้ันและการสรางบรรยากาศของหองเรียน ใหเอ้ืออํานวยตอ 
การเรียนรูและเสริมสรางบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรัก และไววางใจซ่ึงกันและกัน  
นักเรียนตางก็ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหหองเรียนเปนสถานท่ีท่ีทุกคนไดมีความสุขและนักเรียนรัก 
โรงเรียน อยากมาโรงเรียน 

 
พิศ  เจริญพงศ (2532 ) ใหความเห็นวาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาสวนใหญจะตองประกอบ 

ไปดวย  5  ข้ันตอนท่ีสําคัญ  คือการอบอุนรางกาย  การอธิบายประกอบการสาธิต  การฝกหัดเพื่อใหมี
ทักษะ  การนําทักษะท่ีเรียนไปใชเลนจริงๆ  ข้ันสุดทายการสรุปและสุขปฏิบัติ    

วิธีการสอน หมายถึงการท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังการใชเทคนิค การสอน เนื้อ
วิชาและส่ือการเรียนการสอน  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสอน     
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ประทีป    พานิชชาติ  (2528)  ไดกลาววา วิธีการสอนนบัวาเปนหัวใจสําคัญในการสอนของครู   

เนื่องจากเปนตัวเช่ือมระหวางประสบการณเนื้อหากับตัวนักเรียนเกิดการเรียนรู หรือพฤติกรรมตาม 
จุดมุงหมายท่ีวางไว  ครูท่ีดีจึงตองเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของความตองการ ความสนใจ  
ความพึงพอใจ  ตลอดจนเนื้อหาวิชา   ประสบการณ   และสถานการณในการเรียน   การสอนวิชานั้นๆ   
เพื่อผูเรียนจะไดเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วและเปนผลดี  สําหรับวิธีการสอนท่ีสามารถนํามาดับแปลงใชใน
การสอนวิชา   พลศึกษา 

 
สุวรรณา   แตงออน. (2543)   ไดเสนอแนวคิดไววาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาใน

สถาบันการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น  ตองอาศัยการจัดศึกษาและการบริหารท่ีเหมาะสมา
สอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของนักศึกษา เพื่อจะไดบรรลุตามความมุงหมายของ
สถานศึกษา  ดังนั้นพอจะสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาใหดีมีดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษา ถือวาเปนผูบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาพล 
ศึกษามากท่ีสุด เนื่องจากการดําเนินการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น  ข้ึนอยูกับอาจารย
ผูสอนวิชาพลศึกษา เพราะวาสภาพความเหมาะสมของอาจารยพลศึกษา ไมวาจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับจํานวน
บุคลิกภาพ  ความสามารถ  การหารูปแบบวิธีการสอน  รวมถึงการมีวุฒิทางการพลศึกษาหรือไม  ส่ิง
เหลานี้จะเปนปจจัยทําใหการเรียนการสอน มีคุณภาพหรือไมดวยเหมือนกัน 

2. หลักสูตร โปรแกรม และกิจกรรมทางพลศึกษา  ก็ถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีเปนเปาหมายและ 
ส่ิงท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเกิดประสิทธิภาพไดหรือไมนั้น เพราะวาความความ
เหมาะสมของหลักสูตรการจัดโปรแกรม และเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาลงไปในการเรียนการสอน
จะตองคํานึงถึงหลายอยาง  ไมวาจะเร่ืองเกี่ยวกับความตองการของนักศึกษา สอดคลองกับวิชาชีพท่ีเรียน  
เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายของการเรียนการสอนพลศึกษานั้น  ตองเขาใจสภาพของหลักสูตร  โปรแกรม  
และกิจกรรมของสถาบันการศึกษาวามีลักษณะท่ีสอดคลองกันดวย 

3. สถานท่ี  อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวก  เปนสวนประกอบสําคัญในการจัดการ 
เรียนการสอนพลศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะวาส่ิงเหลานี้ชวยใหการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามี
ประสิทธิภาพไดดีหรือไม  ถามีเพียงพอและมีสภาพท่ีใชไดดี มีความปลอดภัย  แลวจะทําใหปญหาท่ี
เกิดข้ึนนอยลงมาก อีกทั้งทําใหประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาดียิ่งข้ึน  ถาขาดแคลนหรือ
คุณภาพใชไมไดและไมมีความปลอดภัยแลวก็กอใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอนดวยเหมือนกัน 

4. ผูเรียน  เปนผูมีความสําคัญอยางหนึ่งทําใหการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพราะวา 
ผูเรียนจะเปนผูท่ีสามารถทําใหรูถึงวาผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพหรือไม  ดูจากพฤติกรรมการ
แสดงออกในระหวางการเรียนการสอน นอกหองเรียน วานักศึกษามีความสนในและเอาใจตอการเรียน
การสอนหรือไมมีการเขารวมกิจกรรมพลศึกษาท่ีทางอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาใหนั้น  ผูเรียนทําให
อาจารยไดรูจักวัดและประเมินผลการสอนของตนเองดวย  
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5. การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  เปนขบวนการทางเรียนการสอนท่ีทําจะให 

นักศึกษาแกละอาจารยผูสอนรูถึงผลจากการเรียนการสอนวาเปนอยางไร ทําใหนักศึกษารูถึงพัฒนาการท่ี
ตนเองมีตอวิชานั้นหรือไม  รูวาอาจารยผูสอนมีความยุติธรรมหรือไม  อีกท้ังใหอาจารยผูสอนพลศึกษาได
เห็นวาตนเองมีประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางไรดวย 

6. ผูบริหาร  เปนผูท่ีมีสวนชวยใหการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม   
เพราะวาผูบริหารมีบทบาทในการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ  การอนุมัติกิจกรรมทางพลศึกษา 
รวมทั้งเปนสรางขวัญและกําลังใจกับอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษารวมถึงนักศึกษาแตถาผูบริหารไม
สนับสนุนมีผลทําใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพข้ึนได 

 
คุณสมบัติของครูพลศึกษา 
ฟอง  เกิดแกว (2517 ) กลาววา คุณสมบัติเบ้ืองตนของครูพลศึกษาท่ีดนีั้น ก็มีลักษณะเชนเดียวกับ

ครูผูสอนวิชาอ่ืน ๆ ในโรงเรียน เชน 
1.  มีสุขภาพด ี
2.  มีความรูดี  มีทักษะด ี
3.  มีความสามารถท่ีจะทําใหนักเรียนเขาใจในส่ิงท่ีทําการสอนไดด ี
4.  มีอารมณดี ราเริง 
5.  มีความยุติธรรม 
6.  มีบุคลิกลักษณะดี สงา ผาเผย 
7.  มีความเหน็อกเห็นใจและสนใจในตัวนกัเรียน 
8.  มีสามัญสํานึกและเขาใจในปญหาของเด็กนกัเรียน 
9.  และอ่ืน ๆ 

สําหรับครูพลศึกษา  นอกจากจะมีคุณสมบัติขางตนดังกลาวแลว จะตองมีคุณสมบัติตอไปน้ี 
1.  จะตองสามารถสังเกตและมองเหน็ความแตกตาง และการเปล่ียนแปลงในลักษณะทาทางหรือ

พฤติกรรมของเด็กแตละคนเปนอยางดี เชน การผิดปกติทางทรวดทรง รูปรางลักษณะ อาการ ทาทาง และ
ส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเด็กแสดงออกในระหวางท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเวลาเรียนหรือเวลาเลนตามลําพัง 

2.  มองเห็นความสําคัญและสามารถแกปญหาเด็กท่ีไมสามารถมีสวนรวมกับเด็กคนอ่ืน ๆ 
หรือไมเปนท่ียอมรับของคนอ่ืน ๆ และพยายามหาทางชวยเหลือและจัดประสบการณ เพื่อใหเด็กท่ีมี
ปญหาสามารถชวยตัวเองได 

3.  จะตองมีความสามารถท่ีจะปรับปรุงกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับวุฒภิาวะและความ
สนใจของนักเรียน 

4.  จะตองระลึกเสมอวา กจิกรรมทางพลศึกษาแตละอยางอาจใหคุณคาแกนักเรียนแตละคนไม
เหมือนกนั 
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5.  ตองวางโครงการสอนใหมีความกาวหนาตามลําดับติดตอกัน แตสามารถยืดหยุนได

พอสมควร 
6.  วางโครงการใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสสัมฤทธ์ิผล และพึงพอใจในกิจกรรมพลศึกษา

พอสมควร 
7.  เปล่ียนแปลงวิธีการจัดและดําเนนิการสอนในช้ันตามความเหมาะสม เชน ใหเขาแถวเปนรูป

วงกลม เขาแถวเปนหมูหรือแบบอ่ืน ๆ 
8.  ใหนกัเรียนเคล่ือนยายจากกิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหน่ึง ในวิธีการที่งายและสะดวก ไม

ตองเสียเวลามาก เชน ใหตามผูนําไปใหเขาแถวตามเสนหรือตามวงกลมท่ีมีไวกับพื้นหรืออ่ืน ๆ  
9.  พยายามใชสถานท่ีและอุปกรณใหเปนประโยชนมากที่สุดเทาท่ีจะมากได 
10.  อุปกรณบางอยางนักเรียนอาจจะสามารถทําเองได ควรใหเด็กทําข้ึนใชเอง 
11.  ถาเปนสหศึกษา ครูอาจจะใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยางดวยกัน แตถากิจกรรม 

บางอยางท่ีเกีย่วกับพลังและความทนทนของรางกาย ก็ควรจะแยกออกจากกัน 
12.  สามารถเปล่ียนและปรับโครงการใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนแตละวัย 
13.  จะตองสามารถจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหแกนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือมากท่ีสุด 
14.  จะตองสามารถจัด แบงกลุมท่ีเด็กทุกคนสามารถมีสวนรวมไดอยางท่ัวถึงกนัโดยท่ีไมตองใช

เวลารอนาน 
15. หาวิธีจัดคูและแบงทีม ท่ีไมใหนักเรียนบางคนรูสึกวาตัวเองหาคูไดยาก หรือเปนคนสุดทายท่ี

หาคูได 
16.  จะตองรับรูและเขาใจในสภาพของเด็กท่ีแทจริงวาเดก็มีความตองการอยางไร 
17.  จะตองรูถึงความสําคัญของส่ิงตอไปนี้ 
  17.1  ใชเวลาท่ีมีอยูใหเปนประโยชนมากที่สุดเทาท่ีจะมากได 
  17.2  ใหนกัเรียนเปนผูชวยในการสาธิตหรืออ่ืน ๆ 
  17.3  ใชเวลาสวนใหญเพื่อกจิกรรมท่ีหนกั 
  17.4  จัดกิจกรรมตามความสนในของเด็กและตามฤดูกาล 
  17.5  จะตองมีเคร่ืองอุปกรณใหพรอมท่ีจะหยิบยกมาสอนไดทันทวงที 
  17.6  จะพูดกต็อเม่ือมีนักเรียนฟงเทานั้น 
  17.7  ใชการสาธิตใหดูเปนสวนใหญ และใชคําพูดแตเพียงสวนนอย 
  17.8  ใหทุกส่ิงทุกอยางดําเนนิไปตลอดเวลา 
  17.9  เปดโอกาสใหเดก็ทุกคนอยางเทาเทยีมกัน 
  17.10  รักษาระดับเสียงใหอยูในระดับท่ีนาฟง 
  17.11  ทําใหนกัเรียนในช้ันมีความสนุกสนานและพอใจ 
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คุณสมบัติของครูพลหรืออาจารยผูสอน  ถือวาเปนหัวใจและองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการ

เรียนการสอนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525  ไดนิยามไววา  “ ครู หมายถึง      ผูส่ัง
สอนศิษย   ผูถายทอดความรูใหแกศิษย ”   

 
วรศักดิ์  เพียรชอบ (2527) ไดกลาวถึงครูพลศึกษาท่ีจะสามารถปฏิบัติหนาท่ี และภารกิจทางพล

ศึกษาไดดี  และประสิทธิภาพ  ควรจะมีลักษณะท่ีสําคัญ  ดังตอไปนี้  คือ 
1. เปนผูท่ีมีความรูท้ังในดานวิชาการศึกษาท่ัวไป  วิชาชีพครู  และวิชาพลศึกษา 
2. เปนผูท่ีมีความศรัทธาในวิชาพลศึกษาอยางแทจริง 
3. เปนผูท่ีมีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง  
4. เปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกระตือรือรน 
5. เปนผูท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีสุขภาพสมบูรณ 
6. เปนผูท่ีมีคูณธรรม  มีจิตใจโอบออมอารีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  และมีน้ําใจเปนนักกีฬา 
7. เปนผูท่ีรักเด็ก  มีอารมณสนุกสนานราเริง 
 
วาสนา  คุณาอภิสิทธ (2539)  ไดกลาวถึงครูพลศึกษาท่ีดี  ควรมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
1. เปนผูท่ีมีสุขภาพทั้งกายและจิต 
2. เปนผูมีความสามารถในการฝก  การสอน  และมีสวนรวมในกีฬาตาง  ๆ 
3. มีความตองการและพรอมท่ีจะใหบริการแกบุคคลท่ัวไป  ซ่ึงเปนเร่ืองของการใหความ 

ชวยเหลือ 
4. มีความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะทักษะยอย  และการเคล่ือนไหวตางๆ  ออกมา 

ใหนักเรียนเห็นไดอยางถูกตองชัดเจนไมผิดพลาด 
5. มีความสามารถท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึงพอใจ และอยากท่ีฝกหรือเลนกีฬา 

ตอไป 
6. เปนผูท่ีมีรูปรางและลักษณะทาทางเหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา 
7. มีน้ําใจเปนนักกีฬาและพยายามปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณสมบัติของผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา 

อยูเสมอ 
8. เปนผูท่ีมีลักษณะของความเปนผูนํา 
9. เปนผูท่ีมีหลักการหรือมีอุดมคติของตนเอง มีบุคลิกและมีคุณธรรม  คุณภาพมีมาตรฐาน 

ความเปนเลิศ  ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาจึงสําคัญในการชวยท้ังครูและนักการศึกษาผูมีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของครูพลศึกษา 
วาสนา  คุณาอภิสิทธ (2539)  ไดบอกถึงวาครูพลศึกษาควรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบไดดังนี้ 
1. การสอน  ครูพลศึกษามีหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลาย  ๆ   

รายวิชา  ตองสามารถอธิบาย-สาธิตเทคนิค  ทักษะ  ประวัติ  ประโยชน  กติกา  แผนการเลน ตลอดจนการ
ใชอุปกรณใหเปนประโยชน  ตองจัดบริหารช้ันเรียนสําหรับการสอน  การเลน  การประเมินผล  และการ
แนะแนวตองมีพัฒนาทัศนคติของความมีน้ําใจนักกีฬา  การจัดสภาพแวดลอมทางสุขศึกษาและการสอน
ใหบรรลุตามจุดมุงหมายอ่ืนๆ  ของวิชาพลศึกษา 

2. การแขงขันกีฬาภายใน ครูพลศึกษาตองจัดการแขงขันกีฬาภายใน โดยทําการจัดโปรแกรม 
แขงขันกีฬาตางๆ  รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจะใชในการแขงขันโดยไมให ซํ้าซอนและนักเรียนได
แขงขันเทาๆ กัน  ตองเตรียมการจัดซ้ือ  จัดลําดับ   บํารุงรักษา และแนะนําเกี่ยวอุปกรณและส่ิงตางๆ  ท่ีใช
ประกอบการแขงขัน  ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการแขงขัน  จัดดูแลเร่ืองความปลอดภัย  จัดเจาหนาท่ีดะเนิน
งานจัดระบบการใหคะแนน ขจัดความขัดแยง  และอาจจะตองจัดทําคูมือการแขงขันกีฬาภายในไวดวย 

3. การเปนผูฝกสอนกีฬา  ครูพลศึกษาตองทําหนาท่ีเปนผูฝกสอนกีฬาดวย  ซ่ึงหมายถึงวา 
ตองเปนผูท่ีมีทักษะกีฬาสูงและมีความสามารถในการจูงใจสูงดวย  เหตุผลก็เพราะวาการสอนในช้ันเรียน
จะสอนนักเรียนหลายๆ  ระดับ ความสามารถประปนกันไปตั้งแตออนจนเกง  แตการเปนผูฝกสอนกีฬา
จะตองสอนนักเรียนจากหลายฝาย  เชน  นักเรียน คนดู นักขาว หรือแม แตความตองการของตนเองท่ีจะ
พยายามไมใหเกิดการแพ   ผูฝกสอน จึงตองมีศิลธรรมหลักการ  และการเสียสละตนเองอยางสูงท่ีจะ
ตอตานส่ิงเหลานั้น  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือจะตองไมบายเบนออกจากจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษาอยาง
เด็ดขาดครูพลศึกษาท่ีเปนผูฝกสอนตองมีการวางแผน จัดการปฏิบัติการ การศึกษาและกําหนดแผนการ
เลน  ศึกษาจากภาพยนตร จัดโปรแกรมการซอม รวมมือกับนักขาว เลือกจัดซ้ือและรักษาวัสดุอุปกรณ  
กลาวปราศรัยในงานเล้ียงนักกีฬา  เปนทีปรึกษา ประเมินผลการตัดสิน  นอกจากนั้น ยังตองวางแผนการ
เดินทางเพื่อการแขงขันของทีม การซ้ือตั๋วเดินทาง ผูจับเวลา ผูใหคะแนน  ผูตรวจสอบและรับผิดชอบตอ
พฤติกรรมของนักกีฬาและผูดูผูฝกสอนจึงตองมีคุณสมบัติหลายประการ  และอีกประการหนึ่งท่ีตองมีก็
คือความเขมงวด  และความเขาใจผูเลนในฐานะพอท่ีตองการทําใหครอบครัวประสบความสําเร็จในการ
แกปญหา มีความซ่ือสัตย  มีความเชื่อถือ ในตัวผูเลน   ไมแสดงความรักผูเลนคนหนึ่งคนใดเปนพิเศษ 
และอยาใหสิทธิพิเศษแกใครดวย 

4. การอยูคายพักแรมและกิจกรรมกลางแจง   ครูพลศึกษามีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของคายหรือ 
ควบคุมดูแลการอยูคายพักแรมและการวายน้ํา สอนใหนักเรียนรูจักการใชชีวิตกลางแจง การใชทักษะกีฬา
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสอนใหนักเรียนรูจักวิธีชีวิติอยูรวมกับคนอ่ืนในบรรยากาศประชาธิปไตย รักสงบ รัก
ธรรมชาติ อนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
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5. การเตนรํา  การเตนรําเปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมเสมอมา โดยเฉพาะผูหญิง และมี 

ความเกี่ยวของกับชีวิตของคนโดยตลอดต้ังแตสมัยโบราณถึงปจจุบัน  เพราะเปนกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความรูสึกและอารมณ  เปนกิจกรรมที่ทําใหคลายความเครียดไดมาก  ครูพลศึกษาจึงตองสอนไดท้ัง
กิจกรรมการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน   การเตนรําพื้นเมือง   การรองเพลงประกอบการเลนเกม ลีลาศ และอ่ืนๆ 

6. ลีลาศึกษา  ลีลาศึกษาเปนการเรียนรูการเคล่ือนไหวและการเคล่ือนไหวจากการเรียนรู  
จึงเปนการเรียนรูวิธีการแกปญหาดวยตนเอง  เปนการสํารวจคนหาส่ิงตางๆ  ดวยตนเอง  เนนการเรียน
โดยตัวนักเรียนเปนสําคัญ  การเรียนรูวิธีการดังกลาวจะใชการเคล่ือนไหวเทานั้น ครูพลศึกษาตองเขาใจ
ในการใชเคร่ืองมือและเขาใจในหลักการเคล่ือนไหวของมนุษยใหสัมพันธกับเวลา  แรง รูปราง และการ
แสดงออกจุดมุงหมายของวิชานี้ก็เพื่อใหนักเรียนรูจักระมัดระวังตนเองในส่ิงแวดลอมตางๆ  ซ่ึงครูจะ
สังเกตไดจากการนักเรียนแสดงใหดูในลักษณะของความเร็ว – ชา ความหนัก- เบา ความเปนอิสระ ฯลฯ 

7. การพลศึกษาพิเศษ ครูพลศึกษาตองจัดกิจกรรมพิเศษใหแกนักเรียน ลักษณะผิดปกติ 
และชวยใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดข้ึน  ครูพลศึกษาจึงตองมีความรูในกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา
วิทยาศาสตร การเคล่ือนไหว สรีระวิวทยาการออกกําลังกาย จิตวิทยา วิธีสอนและศัพททางการแพทย มี
ความตั้งใจจริงท่ีจะชวยเหลือนักเรียนและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของแพทยเสียกอน ไมใช
ทําการบําบัดดวยตนเอง 

8. งานวิจัย  การทํางานวิจัยมีประโยชนตอการเรียนการสอนและความกาวหนาในการทํางาน   
แมครูจะไมทําดวยตนเองก็ควรสนใจงานวิจัยของผูอ่ืน  ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูเชี่ยวชาญ  ครูควรรูจัก
ตีความผลท่ีไดจากการวิจัยและนําใชประโยชนใหได 

9. การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  ในสังคมไทยการปลูกฝงใหประชาชนพลเมืองมี 
คุณธรรม  (หรือความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ) และจริยธรรม (หรือลักษณะการแสดงออกของรางกาย) เปน
เร่ืองสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความสุขของคนในสังคมเดียวกัน  เม่ือสมาชิกแตละคน
ของสังคมนั้นมีคุณธรรมสูงไปดวย  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของความเจริญกาวหนาตอไป  ครูทุกคนจึงควรรับ
เอาบทบาทของการเปนผูปลูกฝงคุณธรรม และจริยธรรมใหแกนักเรียนไวอยางเต็มความภาคภูมิ พรอมท้ัง
ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดีอีกดวย  การปลูกฝงดังกลาวสามารถกระทําไดในขณะสอนวิชาพลศึกษาในทุก
ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียน เพราะหัวขอจริยธรรมท่ีคณะกรรมการจัดจริยธรรมใหแกนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนไดระบุมี 10 ประการดังนี้ 

9.1 ความเปนระเบียบวินัย 
    9.2  ความซ่ือสัตย  สุจริต  และยุติธรรม 
     9.3  ความขยัน ประหยัด และยึดม่ันในสัมมาชีพ 
    9.4  ความสํานึกในหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
    9.5 การรูจักคิดริเร่ิม วิจารณ และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
  

DPU



14 
 9.6  ความกระตือรือรนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  รักและเทิดทูนชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย 
    9.7  ความมีพลานามัยสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
    9.8  การรูจัดพึ่งตนเองและความมีอุดมคติ 
    9.9  ความรูสึกภาคภูมิและรูจักทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรของชาติ 
    9.10 การรูจักเสียสละ  มีเมตตาอารี กตัญูกตเวที  กลาหาร  และสามัคคีกัน 
ตามความเปนจริงแลวในการสอนพลศึกษาเองก็มีจุดมุงหมายเปนผลพลอยไดตามมาจากการพัฒนาดาน
รางกายอยูแลว นั่นคือพัฒนาดานสังคมวิสัย  ซ่ึงหมายถึงการทําใหนักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ
ตางๆ  เชน ความมีคุณธรรม  ความเปนพลเมืองดี  มีน้ําใจนักกีฬา การเปนผูนําและผูตามที่ดี  เคารพ กฏ 
กติกา  กลาแสดงออก ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้ถานักเรียนไดปฏิบัติเปนประจําแลวก็จะเปนผูท่ีมีจริยธรรมอันดี
อยางม่ันคงไปในอนาคต  บทบาทตางๆ ในสังคม  ครูพลศึกษาอาจมีบทบาทในสถานท่ีอ่ืนๆ  อีกเชน  ใน
สถานกักกัน วัด โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม  องคการตางๆ  ชมรมกีฬา ลูกเสือเนตรนารี เทศบาล 
โดยปฏิบัติใหเปนตามจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษา แตวิธีการปฏิบัติอาจตางจากท่ีใชในโรงเรียน 

 
ความสําคัญของหลักสูตร 
สงัด  อุทานันท ( 2535 ) ไดอธิบายคําวา  “หลักสูตร” หมายถึงประมวลผลของการตัดสินใจ

กอนท่ีจะดําเนินการเรียนการสอน  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการจัดลําดับเนื้อหาของวิชา  การเลือกเนื้อหาสาระที่
เหมาะสมสําหรับนํามาใชสอน  การเลือกวัสดุอุปกรณรวมท้ังกฎเกณฑในการจัดกลุม  เพื่อใหการสอน
เปนไปอยางไดผลใหมากท่ีสุด 

สันต  ธรรมบํารุง ( 2525) ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตร ไดสรุป ความสําคัญของหลักสูตร  
ไดดังตอไปนี้ 

1.  หลักสูตรเปนแผนปฏิบัติงาน หรือเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะ
กําหนดจุดมุงหมาย   เนื้อหาสาระ   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลไวเปนแนวทาง 

2.  หลักสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน  อันเปนสวนรวมของประเทศ เพื่อนําไปสู 
ความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ 

3.  หลักสูตรเปนเอกสารทางวิชาการ  เปนบัญญัติ ของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลท่ีทําการเกี่ยวของ 
การศึกษาปฏิบัติตาม 

4. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนในถาบัน 
การศึกษาระดับตางๆ  และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ  บุคลากร  อาคาร
สถานท่ี  วัสดุอุปกรณ ฯลฯ   ของการศึกษาของรัฐใหแกสถาบันการศึกษา 

5.  หลักสูตรเปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษาท่ีจะอํานวยความสะดวก  และ 
ควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
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6.  หลักสูตรจะกําหนดลักษณะและรูปรางของสังคมในอนาคตไดวาจะเปนไปในรูปแบบใด 
7.  หลักสูตรจะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็ก 

ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
8. หลักสูตรจะกําหนดแนวทางใหความรู   ทักษะ   ความสามารถ   ความประพฤติท่ีจะเปน 

ประโยชนตอสังคม   อันเปนพัฒนากําลัง ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีไดผล 
9. หลักสูตรจะเปนส่ิงบงช้ีถึงความเจริญของประเทศ  เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือใน 

การพัฒนาคนประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรท่ีเหมาะสม ทันสมัยมีประสิทธิภาพตอเหตุการณ
และการเปล่ียนแปลงยอมไดกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 
องคประกอบของหลักสูตรท่ีดี 
วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ ( 2541) บอกวาองคประกอบของหลักสูตรอยางนอยควรแบง 

ออกเปน 4 องคประกอบดังนี้คือ 
1. ความมุงหมาย 
2. เนื้อหา 
3. การนําหลักสูตรไปใช 
4. การประเมินผล 

 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 
พูนศักดิ์  ประถมบุตร (2532)  ไดใหความหมายของการวัดผลและประเมินผลไวดังนี ้
การวัดผล ( Measurement ) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวนปริมาณ อันดบั 

หรือรายละเอียดของคุณลักษณะของส่ิงท่ีตองการทราบไดโดยใชเคร่ืองมือเปนหลักในการวดั
กระบวนการดงักลาวจะทําใหไดตวัเลขหรือขอมูลรายละเอียดตางๆ ท่ีใชแทนจํานวนและลักษณะท่ีวัดนัน้
จากความหมายน้ี แสดงวาการวัดผลตองดาํเนินการอยางมีข้ันตอนเปนระเบียบแบบแผน มีเคร่ืองมือ ปกติ
การวัดผลโดยท่ัวไปมีอยู 2 ดาน คือ 

1.  การวัดผลทางกายภาพศาสตร ( Physical Science ) เปนการวดัเพื่อหาจํานวนปริมาณของส่ิง 
ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมมีตัวตนแนนอน 

2.  การวัดผลทางสังคมศาสตร ( Social Science ) เปนการวัดหาจํานวน หรือคุณภาพของส่ิงท่ีเปน 
นามธรรมไมมีตัวตนแนนอน สวนใหญเกี่ยวของกับพฤตกิรรมของส่ิงท่ีมีชีวิตท้ังหลาย 
การวัดผลเปนกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติวาไดผลตรงตามเปาหมายมากนอยเพียงใดกลาว คือการ
วัดผลพลศึกษาทําหนาท่ีโดยตรงในการตรวจสอบผลของการเรียนการสอนวา ผูเรียนเกดิคุณลักษณะ
ตางๆ ตามท่ีกําหนดไวมากนอยเพียงใด ไดผลระดับใด มีความสามารถชนิดใดบางและยังมีส่ิงใดบกพรอง 
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จะตองปรับปรุงแกไขหรือซอมเสริม จะเห็นไดวาการวัดผลทางพลศึกษาเกดิข้ึนเนื่องจากการยอมรับ
ความจริงเกีย่วกับธรรมชาติของผูเรียนซ่ึงเช่ือวาผูเรียนไมวาจะเปนวัยใด ระดับใด กย็อมมีความแตกตาง
กันในเร่ืองการเรียนรูหรือท่ีเรียกวามีความแตกตางระหวางบุคคลหรืออาจแยกเปน 2 ลักษณะ คือ เช่ือวา 
“คนเราเรียนรูไดไมเทากันในเวลาท่ีเทากนั” หรือ “คนเราเรียนรูไดเทากันแตใชเวลาไมเทากัน” จากความ
เช่ือดังกลาวทําใหการวัดผลมามีบทบาทหรือตองทําหนาท่ี  2  ลักษณะดวยกัน คือ 

1. การวัดผลเพื่อประเมินผลการเรียน ( Summative evaluation ) 
2. การวัดผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ( Formative evaluation ) 
การประเมินผล ( Evalution ) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินตีคาลงสรุปเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมหรือหาคุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ผลการเรียน ผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัย
ขอมูลหรือรายละเอียดท่ีไดจากการทดสอบ ( Test ) และการวดัผล (Measurement ) เปนหลัก และใช
วิจารณญาณประกอบการพจิารณาจากความหมายดังกลาวจะเหน็วา ถาจะประเมินผลตองดําเนินการอยาง
มีข้ันตอน โดยเร่ิมตนดวยการทดสอบและวัดผลส่ิงนั้นดหีรือเลว เกงหรือออน ไดหรือตก เปนตน สรุปคือ 
การประเมินผลตองมีองคประกอบหลักสามประการ คือ การทดสอบและวัดผล (Test and Measurement ) 
เกณฑพิจารณา ( Criteria ) และการตัดสินใจ ( Decision) 

การวัดผลและประเมินผลเปนคําท่ีมักใชรวมกันเสมอ ซ่ึง ผาณิต  บิลามาศ (2522) ไดให 
ความหมายไววา 

การวัดผล  หมายถึงการนําเครื่องมือท่ีเช่ือถือได (มาตรฐาน) ไปเปรียบเทียบ (วัด) กับส่ิงท่ี
ตองการจะทราบถึงปริมาณหรือขนาด  ซ่ึงจะสามารถวัดไดทันทีและออกเปนตัวเลข เรียกวา ปริมาณ 

การประเมินผล  หรือการประเมินคา  หมายถึง  การสอบ  พิจารณา  ตรวจสอบ  หรือการ
ตีความหมายของคะแนนท่ีรวบรวมมาไดจากแหลงตางๆ  เชน การสอบ การเรียน พฤติกรรม บุคลิกภาพ 
เปนตน  นํามาสรุปรวมกันแลวใหออกมาเปนเกรดหรือคะแนน  รวมไดวา นักเรียนคนนั้นไดเรียนรูอยูใน
ระดับไหน หรือบรรลุตามความมุงหมายระดับไหน 

สําหรับการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษานั้น วาสนา  คุณาอภิสิทธ ( 2534 )  ไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลไววา  ครูพลศึกษาจะตองวัดผลและ
ประเมินผล นักเรียน  ตามจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษา ดังนี้ 

1. ความรู ความเขาใจ ซ่ึงเปนเร่ืองของการใชสติปญญา  หรือพุทธวิสัย 
2. ความรูสึกทาที อารมณ คานิยม อุดมคติ รวมเรียกวา เจตคติหรือทัศนคติ หรือเจตคติวิสัย 
3. ทักษะ ซ่ึงเปนความชํานาญเฉพาะตน หรือทักษะวิสัย 
4. สมรรถภาพทางกายหรือประสิทธิภาพของรางกาย ซ่ึงแตละคนมีความแตกตางกัน หรือ 

สมรรถภาพทางกายวิสัย 
5. บุคลิกภาพ  หรือพัฒนาการดานสังคมตางๆ  หรือ สังคมวิสัย 
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ดวยจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษาดังกลาว ครูพลศึกษาสามารถนํามายึดหลักการเปน  ขอบขายในการ
วัดผลและประเมินผลนักเรียนไดตอไป   สรุปไดวา  การเรียนการสอนพลศึกษา คือการท่ีครูไดจัด
สถานการณหรือประสบการณดวยวิธีการตางๆ  โดยอาศัยรูปแบบกิจกรรมกีฬา  หรือการออกกําลังกาย 
เปนส่ือกลางในการเรียนรู และนักเรียนไดรับประสบการณโดยกาใชกิจกรรมกีฬาหรือการออกกําลังกาย 
เพื่อการสงเสริมใหเกิดความเจริญงอกงามท้ังทางดานรางกาย จิใจ อารมณ สังคม และสติปญญา การสอน
พลศึกษา เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูวิชาพลศึกษาไดผลดีนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายประการดวยกัน  
ซ่ึงไดแก  ผูสอน ผูเรียน วิธีการดําเนินการ  หลักสูตรและกิจกรรมทางพลศึกษา การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน อุปกรณ   วัสดุ และส่ิงอํานวยความสะดวก ดังนั้นถาตองการที่จะทําใหการเรียนการ
สอนประสบความสําเร็จ เราจึงตองสรางสภาพการณ หรือบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

 
วิริยา  บุญชัย (2529 ) ไดกลาววา องคประกอบท่ีนํามาตัดสินคะแนนวิชาพลศึกษา ไดแก 
1.  ทักษะพสัิย (Psychomotor Domain) เปนการพฒันาดานการเคล่ือนไหว การทํางานของ

กลามเนื้อ ทักษะในการใชมือ ครูควรทดสอบเก่ียวกับความสัมฤทธ์ิผลในการเรียนทักษะของกจิกรรม
ประเภทตาง ๆ สมรรถภาพทางกาย ความสามารถดานกลไก และความสามารถในการเลน การใหคะแนน
ในกฬีาแตละประเภทควรทดสอบสิ่งเหลานี้ ทักษะทางกีฬา ความรวมมือและการวเิคราะหความสามารถ
ในการเลน บางคร้ังการใชแบบทดสอบทักษะทางกฬีาอาจจะไมสะดวกสําหรับครู ในกรณดีังกลาวครูควร
เลือกใชวิธีการประเมินคุณคาแทน 

2.  พุทธิพิสัย (Cognitive  Domain)  เปนการพัฒนาดานสติปญญา การระลึกได(Recall) การจําได
หรือการรูจัก (Recognition) การวัดดานนี้ ไดแก ความรูความเขาใจเกีย่วกับกลไกและหลักของ การ
เคล่ือนไหว กฎ กติกา ความปลอดภัย การเสริมสรางสมรรถภาพ ตลอดจนประวัตขิองกิจกรรมประเภท
ตาง ๆ  

3.  จิตพิสัย (Affective Domain) เปนการประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงประกอบไป 
ดวยความสนใจ ทัศนคติ ความซาบซ้ึง ความมีน้ําใจนักกฬีา ความรวมมือความสามารถใน การปรับตัว 
การเปนผูนําและผูตาม เปนตน 

ความสัมฤทธ์ิผลดานทักษะกลไก ( Motor Skill) ความสัมฤทธ์ิผลดานทักษะกลไก กลาวไดวา
เปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการพิจารณาเกรดซึ่งข้ึนอยูกับวตัถุประสงคของหนวยการสอนดวย บางคร้ังครูจะ
เนนดานนี้มากที่สุด การสอนวิชาทักษะในระยะการเร่ิมตนจะเนนการพฒันาดานนี้มาก  แตสําหรับบุคคล
ท่ีมีความสามารถในระดับกลาง  เนนการพัฒนาดานทักษะตางๆ  เทาๆ  กับความสามารถในการเลน 
วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของวิชาการพลศึกษา  คือ  การพัฒนาดานสมรรถภาพทางกาย  ครูตอง
ประเมินระดับของสมรรถภาพของผูเรียนดวย  การประเมินผลดานนี้ควรมีมาตรฐานหลายๆ  อยาง   
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เพราะวานักเรียนมีโครงสรางของรางกาย  (รูปราง)  แตกตางกัน  เกณฑปกติท่ีนํามาใชควรคํานึงถึงอายุ   
ความสูง  และน้ําหนกัของผูเรียนดวยการปรับปรุงดานทักษะเม่ือการเรียนรูส้ินสุดลง  ครูสามารถประเมิน
สัมฤทธิผลของนักเรียนได  และยังทราบถึงการปรับปรุงดานทักษะดวย  ถึงแมวาทุกคนยอมรับวาการ
พัฒนาทักษะเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาระดับคะแนนหรือเกรดของนักเรียน  แตกมี็ครูพลศึกษาจํานวน
มากไดพยายามหลีกเล่ียง  เนื่องจากคํานึงถึงขอเสียหลายประการ  เชน 

1.  ทําใหเสียเวลาในการทดสอบ  เพราะใชแบบทดสอบอันเดียวสองคร้ัง 
2.  ทักษะและกิจกรรมเพื่อสรางความสมบูรณบางลักษณะคอนขางจะมีอันตราย  ถาไมมีการ 

ทดสอบกอนการเรียนการสอนหรือกอนเขารวมการฝก 
3.  เม่ือผูเรียนทราบวาการพิจารณาเกรดนัน้ พิจารณาจากการพัฒนาการเปนส่ิงสําคัญ ดังนั้นในการ 

ทดสอบคร้ังแรกผูเรียนจะทําไมเต็มท่ีพยามยามทําใหนอยท่ีสุด 
4.  เม่ือผูเรียนท้ังหมดไดพยายามทําอยางเต็มท่ีในการทดสอบคร้ังแรกและคร้ังสุดทายผูเรียนท่ีได 

คะแนนนอยจะไดเปรียบในดานการปรับปรุงทักษะตางๆ  ไดมากกวาผูเรียนท่ีไดคะแนนสูงสุด  หรือ
คอนขางสูง 

5.  การประเมินผลระดับคะแนนโดยการพิจารณาการพฒันานี้  ไมสอดคลองกับประสบการณใน 
ชีวิตจริง 

6.  การประเมินผลระดับคะแนนโดยการพิจารณาการพฒันานี้  อาจจะไมสอดคลองกับคะแนนวิชา 
อ่ืนๆ ไดอยางไรก็ตาม  คะแนนการพัฒนาก็มีความสําคัญสําหรับผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะนอยเพราะมี
โอกาสที่จะไดรับคะแนนสูง 

การพัฒนาดานสติปญญา (Cognitive  Skills) เพื่อเปนท่ียอมรับท่ัว ๆไปวา  ความรูและความเขาใจ
เปนสวนสําคัญประการหนึง่ในการพจิารณาระดับคะแนน  นักเรียนควรมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ
หลักการและกลไกของการเคล่ือนไหวกลวธีิในการรูจักนาํความรูดังกลาวไปใชในกิจกรรมประเภทตางๆ  
ตลอดจนความรูเกี่ยวกับกติกา  กลวิธีในการเลน  ความปลอดภัย  ประวัติของนักกฬีาประเภทตางๆ  และ
หลักการสรางสมรรถภาพทางกาย 

การพัฒนาดานสังคม  (Affective Domain)  การพัฒนาดานนีเ้นนเกี่ยวกับความสนใจ  ทัศนคติ  
เวลาเรียน  ความมีน้ําใจเปนนักกฬีาความพยายาม  การแตงกาย  และการทําความสะอาดหลังจากการออก
กําลังกาย  องคประกอบตางๆ  ดังกลาวนีมี้ความลําบากในการวัดมาก  ครูบางคนเนนในเร่ืองนี้มากกวาดาน
อ่ืน ๆ  ดังไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 
เวลาเรียน 
โรงเรียนสวนใหญถือเวลาเรียนเปนนโยบายท่ีสําคัญในการใหเกรดโดยพิจารณาจากเวลาเรียนเปน

ส่ิงสําคัญ  เพราะเช่ือวานักเรียนไมสามารถปฏิบัติหรือทําไดถาไมเขาช้ันเรียน  อยางไรก็ตาม  เม่ือนกัเรียน
ไมเขาช้ันเรียน  ครูควรจะทําโทษดวยวิธีอ่ืนแทนท่ีจะมาพิจารณารวมกบัความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน 
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ความพยายามในการเรียน 
การประเมินผลดานนี้มีความสําคัญเชนเดยีวกัน ถานักเรียนท่ีมีทักษะดีใชความพยายามในการ

ทํางานนอยกวานักเรียนท่ีมีลักษณะนอย  ซ่ึงตองใชความพยายามในการทํางานมาก  ครูสามารถตัดสิน
ความพยายามของนักเรียนโดยใชการสังเกตการณแสดงออกของนักเรียน  หรือใชวธีิท่ีมีความเที่ยงตรงและ
มีความเปนปรนัยมากท่ีสุดเม่ือเราคาดวาความพยายามมีผลตอสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน  อยางไรก็ตาม  ถา
ความสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนไมเกดิข้ึน  ความพยายามนีจ้ะมีความสําคัญหรือไม 

 
การแตงกายและความสะอาด 
การเรียนวิชาพลศึกษาจําเปนตองมีชุดพลศึกษา  แตการนําองคประกอบดังกลาวมาเปนสวนในการ

พิจารณาเกรดนั้นยังเปนปญหาอยู  เพราะวานักเรียนท่ีแตงกายสกปรกหรือลืมชุดพลศึกษา  ควรไดรับการ
ลงโทษดวยวิธีอ่ืนมากกวาการลดคะแนนความสัมฤทธ์ิผลถาการแตงกายเปนนโยบายท่ีสําคัญของโรงเรียน  
ควรแยกการรายงานผลการแตงกายและความสัมฤทธ์ิผลออกจากกัน ครูสามารถประเมินผลความสะอาดได  
องคประกอบนี้ถือวาเปนสุขปฏิบัติหรือเปนภาคปฏิบัติของวิชาสุขศึกษาไดเปนอยางดี  เม่ือนําความสะอาด
มาใชในการพจิารณาเกรดควรแยกการรายงานเชนเดียวกนั  

 
การจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 
การจัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน เปนการเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก เพื่อใหทุกคนมีสวน

รวมในการแขงขัน รูแพ รูชนะ รูอภยั  มีประสบการณในการเลนกฬีา มีความรับผิดชอบในตนเองและผูอ่ืน 
 

การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ความมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยเปนสถาบันท่ีมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตใหมีความ  เปนเลิศทาง

วิชาการ มีคุณธรรม และอุทิศตนรับใชสังคม โดยมีเปาหมายของสถาบันคือ สรางเยาวชนของชาตใิหเปน
พลเมืองดี มีความรูความสามารถเพียบพรอมดวยคุณธรรม วิชาศึกษาท่ัวไปจึงเปนวิชาท่ีมุงสรางบัณฑิต
ใหเปนผูมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. มีความรูกวางในวิชาพื้นฐานหลายสาขา  และวิทยาการท่ีเปนสากล เพื่อทันตอการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  

2.  มีบุคลิกลักษณะดี มีมนษุยสัมพันธ มีความซ่ือสัตย กตัญู ใฝรูใฝเรียน ความสําเร็จในงาน 
และมีโลกทัศนในการดําเนนิชีวิตท่ีดใีนสังคม 

3.  รูจัดคิดวเิคราะห และมีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาไดดวยวิถีทางปญญามีโลกทัศน 
กวางไกล เขาใจลักษณะของสังคมไทยในโลกปจจุบัน มีความเปนสากล 
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4.  มีความเสียสละ  รับผิดชอบ และชวยเหลือสังคม และเปนผูช้ีนําทิศทาง เพื่อสืบทอด 

เจตนารมณท่ีดตีอสังคม 
 
โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตองเรียนในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยท่ีนักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ
หลักสูตรกําหนดใหเรียนรวมกันแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี ้

กลุมวิชามนษุยศาสตร  6  หนวยกิต 
GE  120  พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต        1   หนวยกติ 
GE  129  ทักษะการพัฒนาตนเอง                                  1   หนวยกิต 
 IL   103  สารสนเทศเพื่อการคนควา                              1   หนวยกิต 
วิชาเลือก  1  รายวิชา                                                      3  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   9  หนวยกิต 
วิชาเลือก  1  รายวิชา                                                       3  หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษา  9  หนวยกิต 
 
สรุปไดวาวิชาพลศึกษาเปนกระบวนการการเรียนรูอยางหน่ึงของการศึกษาท่ีชวยพัฒนาอวัยวะ

ตาง ๆ ใหแข็งแรงสมบูรณและยังเปนการชวยสรางเจตคติ ชวยพฒันาบุคลิกภาพ ความมีน้ําใจ และชวย
สรางคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเปนคุณคาทางสังคมอีกดวย  

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
ปยชาติ  สิทธ์ิภูศิริ ( 2528 : บทคักยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของผูบริหาร อาจารย    

พลศึกษา และนักศึกษาเกีย่วกับการจัดและการดําเนนิการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษา  โดยใชแบบสัมภาษณ สัมภาษณผูบริหาร อาจารยสอนพลศึกษา และนักศึกษา จํานวน 40 คน 
ใชแบบสอบถาม ถามผูบริหาร อาจารยสอนพลศึกษา จาํนวน  348  ชุดผลการวิจัยพบวา  วิทยาลัย 
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มีการจัดโปรแกรมพลศึกษาประกอบไปดวยกรสอนพลศึกษาในช้ันเรียน   
การแขงขันกีฬาสีภายในสถาบัน การแขงขันกีฬาสีภายนอกและระหวางสถาบัน  การจัดนันทนาการ  
ปญหาการจัดและดําเนินโปรแกรมพลศึกษาท่ีพบ  ไดแกดานอาจารยพลศึกษาประสบปญหาในดานไมได
สัดสวนกับนักศึกษาตองทํางานพิเศษนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป  ขาดแรงจูงใจและส่ิงกระตุนใน 
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การปฏิบัติงาน  ดานบุคลากรอื่นๆ ประสบปญหาในการสนับสนุนจากฝายบริหารและอาจารยอ่ืนๆ  ขาด
การนิเทศทางพลศึกษาและเจาหนาท่ีรักษาพยาบาล โปรแกรมการสอนพลศึกษาในช้ันเรียนประสบปญหา
ในดานหลักสูตร  ขาดสนาม อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก  โปรแกรมการแขงขันภายใน
ประสบปญหาดานจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา  ขาดงบประมาณและผูตัดสินกีฬา โปรแกรม
การแขงขันกีฬาภายนอก และระหวางสถาบันประสบปญหาในดานนักศึกษาท่ีเปนนักกีฬา  การ
ดําเนินการแขงขันของเจาหนาท่ี การเขาชมและเชียรกีฬาของนักศึกษา  โปรแกรมนันทนาการประสบ
ปญหาในดานสถานท่ีและเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 

 
ไพฑูรย  ทองหอม ( 2528 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ การจัดและการดําเนินการโปรแกรม

พลศึกษา ในวิทยาลัยเกษตรกรรม โดยแบงสอบถามออกเปน 2  ชุด  ชุดท่ี 1  สงไปยังผูชวยอํานวยการฝาย
กิจการนักศึกษา  อาจารยหัวหนาหมวดพลศึกษาและอาจารยพลศึกษา 22  แหง ผลการวิจัยพบวา  วิทยาลัย
เกษตรกรรมีการจัดโปรแกรมพลศึกษา ประกอบดวย  โครงการสอนพลศึกษาในช้ันเรียน โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย  โครงการจัดการแขงขันกีฬาระหวางวิทยาลัยหรือสถาบัน โครงการการจัด
กิจกรรมเพื่อนันทนาการ  สวนโครงการบรรดิการทางพลศึกษาไมไดจัดข้ึนเลย จุดมุงหมายสําคัญของการ
จัดและดําเนินโครงการสอนในช้ันเรียน คือเพ่ือใหนักศึกษามีทักษะพื้นฐานทางกีฬาและออกกําลังกาย
ดวยกิจกรรมท่ีจัดสอนมากท่ีสุดคือ แฮนดบอล วิชาท่ีจัดใหเปนวิชาเลือกมากท่ีสุด คือตะกรอ 

 
วิศาล  เครือคลาย  (2530 : บทคักยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง “ ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ

ปญหา และความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในกลุมวิชาพื้นฐานท่ัวไประดับปริญญาตรี
ของกลุมวิทยาลัยครูภาคกลาง ”  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรท่ีเปนนักศึกษาท่ีเรียนพล
ศึกษาท่ีเรียนพลศึกษาในกลุมวิชาพื้นฐานท่ัวไป  จํานวน  500  คน    ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาประสบ
ปญหาในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในกลุมวิชาพื้นฐานท่ัวไปอยูในระดับปานกลาง คือ ดานสถานท่ี 
อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกิจกรรมเสริม หลักสูตร   ดานการใชแหลงศึกษาคนควา   ดาน
จุดมุงหมายของหลักสูตร ดานการเรียนของนักศึกษาและดานลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตร และมีความ
ตองการอยูในระดับมากคือ ดานสถานที่ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการสอนของอาจารย   
ดานการวัดและประเมินผล ดานการใชแหลงศึกษาคนควา  ดานจุดมุงหมายของหลักสูตร ดานกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและดานลักษณะเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

 
นิติกร  โรจนวิภาค ( 2533 : บทคักยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ ปญหาการบริหารพลศึกษาใน

สถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุมภาคกลาง ”  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไป
ยังผูบริหารสถานท่ีศึกษา จํานวน 120  คน  และครูพลศึกษาจํานวน 71  คน ไดรับแบบสอบถามคืนมา  
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143  ชุด คิดเปนรอยละ  74.87  นําขอมูลมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ียรอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคาคะแนนที  (t-test)   

ผลการวิจัยพบวา 
1. ปญหาการบริหารพลศึกษาท่ีอยูในระดับ “ปานกลาง”  ไดแก ปญหาดานผูปกครอง  

งบประมาณ  อุปกรณ สถานท่ีและเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
2. โครงการแขงขันกีฬาภายนอก และระหวางสถานศึกษาอยูในระดับ “ ปานกลาง”  

และปญหาการจัดโครงการอ่ืนๆ  อยูในระดับนอย 
3.  ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูพลศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 

ระดับ .05 ในปญหาดานผูบริหาร งบประมาณ สถานท่ีและเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
  
แผน   เจียรนัย ( 2537 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ ปญหาการเรียนการสอนวิชากิจกรรม

ทางพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร”  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ี
เรียนกิจกรรมพลศึกษาในเร่ืองตอไปนี้คือ 

1. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา 
2. ดานปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 

                  2.1  ปญหาดานตัวผูสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา 
       2.2  ปญหาดานตัวนิสิตผูเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา 
    2.3  ปญหาดานการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา 
      2.4  ปญหาดานการฝกซอมกีฬา สนาม อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
     2.5  ปญหาอ่ืนๆ  ท่ีคาดวาจะมีผลตอการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตตามความมุงหมายในขอ 1 และขอ 2 ระหวางกลุม 
นิสิตท่ีเรียนวิชาพลศึกษาเปนวิชาเอกกับกลุมนิสิตท่ีเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตคามความมุงหมายในขอ  1  และขอ  2  ระหวางกลุม 
นิสิตชายกับกลุมนิสิตหญิง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  
ท่ีลงทะเบียนวชิากิจกรรมทางพลศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2536  จํานวน  248  คน  ซ่ึงไดมาโดย 
วิธีสุมตัวอยางแบบงายจากนสิิตท้ังหมด 580  คน เปนนิสิตท่ีเรียนวิชากจิกรรมทางพลศึกษาเปนวิชาเอก 
จํานวน 99  คน  ท่ีเรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 185  คน เปนนิสิตชาย  จํานวน 101  คน  เปนนสิิต 
หญิง จํานวน  183  คน  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี 4  ตอน ไดแก สถานภาพของผูตอบ 
แบบสอบถาม  ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา ปญหาดานตางๆ  ท่ีมีผลตอการ
เรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม    ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล 
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โดยใชสถิติ รอยละคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาวา “ที”  และหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟา 

ผลการวิจัยพบวา 
1. นิสิตท่ีเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาสวนใหญ เปนนิสิตเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.40  

เรียนอยูช้ันปท่ี 1  คิดเปนรอยละ 93.70  เรียนเปนวิชาศึกษาท่ัวไป คิดเปนรอยละ 65.10  และจํานวน
รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา คิดเปนรอยละ 44.70 

2. ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษานั้น นิสิตสวนใหญมีความ 
คิดเห็นในระดับไดประโยชนมาก คิดเปนรอยละ 54.40 

3. ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากิจกรรมทางพลศึกษานั้น นิสิตสวนใหญมีความ 
คิดเห็นทางดานอาจารยผูสอนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาในระดับไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 31.80 ปญหา
เกี่ยวกับตัวนิสิตในการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาในระดับไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 39.70  ปญหา
เกี่ยวกับการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาในระดับไมมีปญหา  คิดเปนรอยละ 36.90  ปญหาเกี่ยวกับการ
ฝกซอมกีฬา สนาม อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 25.90  และ
ปญหาอ่ืนๆ  ท่ีคาดวาจะมีผลตอการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาในระดับไมมีปญหาอ่ืนๆ   ท่ีคาดวาจะ
มีผลตอการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาในระดับไมมีปญหา คิดเปนรอยละ 33.30  แตเมื่อพิจารณาใน
ขอยอย พบวา อุปกรณ สนาม อุปกรณโสตทัศศึกษา และสถานที่ทําความสะอาดสําหรับรางกายหลังเลิก
เรียนมีปญหาในระดับมาก 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระหวางกลุมนิสิตท่ีเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา 
เปนนิสิตวิชาเอกกับนิสิตท่ีเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาเปนวิชาศึกษาทั่วไป พบวาความคิดเห็นของนิสิต
ทางดานประโยชนท่ีไดรับจากกการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับตัวอาจารยผูสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับตัวอาจารยผูสอนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ปญหาเกี่ยวกับตัวนิสิตในการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ปญหาเกี่ยวกับการฝกซอมกีฬา สนาม อุปกรณ และส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ปญหาอ่ืนๆ  ท่ีคาดวาจะมีผลตอการเรียนวิชากิจกรรม
ทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตระหวางกลุมนิสิตหญิงท่ีเรียนวิชากิจกรรมทางพล 
ศึกษา พบวา ความคิดเห็นของนิสิตทางดาน ประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนวิชากิจกรรมทางพลศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับตัวอาจารยผูสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา 
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ปญหาเกี่ยวกับตัวนิสิตในการเรียนวิชา 
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กิจกรรมทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับการเรียน
วิชากิจกรรมทางพลศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ปญหาเกี่ยวกับการ
ฝกซอมกีฬา สนาม อุปกรณ และส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ปญหาอ่ืนๆ  โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  
อวยชัย  เขียวขํา  ( 2537 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ ปญหาการเรียนวิชาลีลาศของนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตในกรุงเทพ” ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง คือ 
นักศึกษาชายและหญิง  ผลวิจัยพบวา 
 1.  ปญหาดานการเรียน  นักศึกษาชายและหญิงมีปญหาแตกตางกันดังนี้  การคนควาความรู
เพิ่มเติมของนักศึกษา  ความกระตือรือรนในการเรียนของนักศึกษา 

ปญหาในการเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอของนักศึกษา ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานการเรียน
ของนักศึกษา    การวิพากษวิจารณและซักถามของนักศึกษา     นักศึกษาขาดการฝกอบรมทักษะนอกเวลา 
 2.  ปญหาดานการสอนของอาจารย นักศึกษาชายและหญิงมีปญหาแตกตางดังนี้ คือ ความคิด
ริเร่ิม ดัดแปลงการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ  การตรงตอเวลา บุคลิกภาพของอาจารย 
ความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาทั้งใน และนอกเวลาเรียน การไมรับฟงความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

3.  ปญหาดานอุปกรณการสอน  สถานท่ี และส่ิงท่ีอํานวยความสะดวก  นักศึกษาชายและหญิงมี 
ปญหาแตกตางกันดังนี้ ความเพียงพอของอุปกรณเคร่ืองเสียง คุณภาพของอุปกรณเคร่ืองเสียง 
ความสะดวกในการใชอุปกรณการเรียนการและการฝกซอมลีลาศ  ขนาดของสถานท่ีเรียนกับจํานวน
นักศึกษา 

4.  ปญหาดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษาชายและหญิงมีความแตกตางกันดังนี้ คือ 
การบริการใหคําปรึกษาของวิทยาเขตในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลีลาศ  ความไมสนใจและการเห็น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลีลาศ ประสบการณและความรูในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรลีลาศของนักศึกษา  ความรวมมือในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ความรวมมือ
และประสานงานท่ีดีระหวางนักศึกษา อาจารย และผูบริหาร นักศึกษา  มีงานเกี่ยวกับการเรียนมากจนไม
มีเวลาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลีลาศ   งบประมาณในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลีลาศ สถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรลีลาศ  การประเมินผลงานท่ีจัดกิจกรรมข้ึน เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึน 

5.  ปญหาดานการใชแหลงคนควา นักศึกษาชายและหญิงมีปญหาแตกตางกัน ดังนี้ หนังสือ 
วารสารและเอกสารการลีลาศ ความสะดวกในการใชหองสมุด การเห็นความสําคัญและความจําเปนใน
การใชหองสมุดของนักศึกษา  ปญหาการประเมินผล นักศึกษาชายและหญิงมีปญหาแตกตางกัน ดังนี้ 
 

DPU



25 
เกณฑในการวัดและประเมินผลวิชาภาคปฏิบัติ เกณฑในการวัดประเมินผลวิชาภาคทฤษฎี วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
วิจิตรา  ปนเกา  ( 2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ ปญหาการจัดโครงการพลศึกษาของ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคในภาคเหนือ” การศึกษานี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบปญหาการจัดโครงการพลศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาเทคนิคในภาคเหนือ สังกัด
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับปญหาการจัดโครงการสอนพลศึกษาในช้ันเรียน ปญหาการ
จัดโครงการแขงขันกีฬาภายในวิทยาลัย ปญหาการจัดโครงการแขงขันภายนอกวิทยาลัย ปญหาการจัด
โครงการพลศึกษาเพื่อนันทนาการและปญหาการจัดโครงการพลศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางคือผูบริหาร  48  
คน ครูพลศึกษา  32  คน  และนักศึกษา 720  คน  รวม 800  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองรวม 2  ฉบับ  โดยนําไปทดลอง
ใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  60  คน  ไดคาความเช่ือมั่นของฉบับผูบริหาร  ครูพลศึกษา 
.94  ฉบับของนักศึกษา .89  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที ( t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การจัดโครงการการสอนพลศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา  มีความคิดเห็นตอปญหาการ 

จัดโครงการตางๆ  อยูในระดับมากท้ัง 5 โครงการ วิทยาลัยเทคนิคในภาคเหนือ มีความคิดเห็นตอปญหา
การจัดโครงการตางๆ  อยูในระดับมาก  3  โครงการ คือโครงการสอนพลศึกษาในช้ันเรียน โครงการ
แขงขันกีฬาภายนอกวิทยาลัย และโครงการพลศึกษาเพื่อนันทนาการ สวนท่ีอยูในระดับนอย คือโครงการ
แขงขันกีฬาภายในวิทยาลัย และโครงการพลศึกษาพิเศษ 

2. ผูบริหารและครูพลศึกษากับนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคนิค 
ภาคเหนือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการจัดโครงการพลศึกษาในวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ.05  ทุกดาน 

3. ผูบริหารและครูพลศึกษากับนักศึกษาอาชีวศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 
โครงการพลศึกษาในวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยู 2 ดาน คือ  โครงการ
สอนพลศึกษาในช้ันเรียน และโครงการพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 

4. ผูบริหารและครูพลศึกษากับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด 
โครงการพลศึกษาในวิทยาลัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อยู 3 ดาน คือ  โครงการ
สอนพลศึกษาในช้ันเรียนโครงการพลศึกษาเพื่อนันทนาการ และโครงการพลศึกษาพิเศษ 

 
 
 

DPU



26 
ธวัส   เติมญวน ( 2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  “ปญหาการสอนพลศึกษาในวิทยาลัยนาฏ

ศิลป ”  เพื่อทราบปญหาการสอนพลศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป โดยผูวิจัยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือ 
ในการรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร  จํานวน  56  คน  อาจารยผูสอนจํานวน  34  คน และ
นักเรียนนาฏศิลป ปการศึกษา 2540  จํานวน  232  คน  ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลป 
1.1  ผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลปมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปญหาดานครูผูสอน  การสอน 

และหลักสูตร  ท่ีเห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก  คือ  ความเหมาะสมของครูพลศึกษากับจํานวนนักเรียน
การมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูพลศึกษาบุคลิกภาพของครูพลศึกษาไมเหมาะสม 

1.2  ผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา  ดานอาคาร  สถานท่ี และ 
อุปกรณ  ท่ีเห็นวามีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด  คือขาดเคร่ืองมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ไมมี
สถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตงกายและอาบน้ําของครูและนักเรียน 

1.3  ผูบริหารวิทยาลัยนาฎศิลป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานผูบริหารและการ 
บริหารพลศึกษาในวิทยาลัย  ท่ีเห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก  คือ งบประมาณสําหรับคาวัสดุอุปกรณ
กีฬาชนิดตาง ๆ  ไมเพียงพอ ขาดเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมพลศึกษาในวิทยาลัย  มีตําแหนง
ครูผูสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนไมเพียงพอ ครูพลศึกษาใชภาษาไมเหมาะสมในการสอน เชน(ใชคําวา 
มึง กู หรือคําหยาบอ่ืนๆ ) 

    1.4  ผูบริหารวิทยาลัยนาฏศิลป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผลทางพล
ศึกษาเห็นวาอยูในระดับมาก  คือมีเหตุผลและพรอมท่ีจะช้ีแจงกรณีนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล การประเมินผลกอนเรียนทุกคร้ังกอนทําการสอนในแตละเร่ือง  การประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียนกอนการสอน 

2.  อาจารยผูสอนพลศึกษา 
2.1  อาจารยผูสอนพลศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปญหาดานครูผูสอนพลศึกษา  การ 

สอนและหลักสูตร  ท่ีเห็นวาอยูในระดับมากคือชวงเวลาท่ีจัดใหเรียนพลศึกษาเหมาะสม ขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน  ขาดความรวมมือกับครูสาขาวิชาอ่ืน  ในการจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน  การ
สอนวิชาพลศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีหลักสูตรกําหนด   ความเขาใจของครูพลศึกษาในวิธีการสอน  
และข้ันตอนของการดําเนินการสอนของครูพลศึกษา การจัดเตรียมอุปกรณในการสอนอยางเหมาะสม 
การจัดช่ัวโมงการเรียนการสอน  หนังสือประกอบการสอนและคูมือการสอนท่ีอยูในวิทยาลัยความ
เหมาะสมของครูพลศึกษากับจํานวนนักเรียน  การนําหลักสูตรนาฎศิลปของปปจจุบันมาใชในการเรียน
พลศึกษา  มีความตองการที่เขาใชรับการอบรมเพ่ิมเติมความรู 
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2.2  อาจารยผูสอนพลศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอาคารสถานท่ี และอุปกรณท่ี 

เห็นวามีปญหามากท่ีสุด  คืออุปกรณการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ  สนามมีไมเพียงพอในการเรียนการ
สอน ไมมีหองนันทนาการของวิทยาลัย  ขาดเคร่ืองมือทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  ไมมีสถานท่ี
เปล่ียนเคร่ืองแตงกายและอาบน้ําของ ครูพลศึกษาและนักเรียน 

2.3  อาจารยผูสอนพลศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานผูบริหารและการบริหาร 
พลศึกษาในวิทยาลัยท่ีเห็นวามีปญหามากท่ีสุด  คือบริเวณสถานท่ีภายในวิทยาลัยคับแคบไมสามารถท่ีจะ
ขยายไดอีกงบประมาณสําหรับคาวัสดุอุปกรณกีฬาชนิดตางๆ  ไมเพียงพอ 

2.4  อาจารยผูสอนพลศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการวัดและการ 
ประเมินผลพลศึกษา ท่ีเห็นวามีปญหามาก คือการใช เคร่ืองมีวัดไดอยางถูกตอง  การนําความรูทางสถิติ
มาใชวัดและประเมินผลนักเรียน  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตามระบวนการหรือทักษะ
กระบวนการโดยสวนรวม  การประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนกอนการสอน 

3.  นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 
1  นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา 

ท่ีเห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก  คือความสามารถสาธิตกิจกรรมบางอยางใหนักเรียนดูได ความสามารถ
ในการตัดสินกีฬาของครูพลศึกษา ความรับผิดชอบในการสอนของพลศึกษา  ความยุติธรรมในการวัดผล
และประเมินผลของครูพลศึกษา ความต้ังใจทําการสอนของครูพลศึกษา  ความสม่ําเสมอและตรงตอเวลา
ในการสอน  จํานวนนักเรียนแตละช้ันท่ีเรียนพลศึกษาในแตละคาบ  นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานสถานท่ีและอุปกรณท่ี เห็นวามีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุดและไมมากไมมี
สวนมากแลวยูในระดับนอย นี้นอยท่ีสุดเพียงขอเดียว คือ  สถานท่ีทําความสะอาดรางกายหลังจากเลิก
เรียนกิจกรรมพลศึกษา  นักเรียนนาฏศิลป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา  ดานวัด และประเมินผลศึกษาท่ี 
เห็นวามีปญหามาก  คือ ขอสอบไดสัดสวนของเนื้อหาตามความยาก-งาย ตรวจและแจงผลการสอบตรง
เวลาท่ีวิทยาลัยกําหนด 

 
สุวรรณ  แตงออน (2543 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพและปญหาการเรียนการสอนวิชา 

กิจกรรมพลศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรท่ีเปน
ผูบริหารจํานวน   81  คน   อาจารยพลศึกษาจํานวน   22  คน   และกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปการศึกษา 2543  จํานวน  354  คน ผลการวิจัยพบวา   สภาพและปญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิยาเขตสาย เกษตรกรรม  มีดังนี้คือ 

1.  ดานผูสอนและการสอน 
1.1  ผูบริหารมีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 

มากและมีปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 
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1.2  อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูใน 

ระดับมาก และปญหาเกดิข้ึนระดับนอย 
1.3  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 

ปานกลาง  และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 
2.  ดานหลักสูตร โปรแกรม และกิจกรรมพลศึกษา 

2.1  ผูบริหารมีความเหน็วาสภาพการดําเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับปาน 
กลางและมีปญหาเกิดขึน้ระดับนอย 

2.2  อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยู 
ในระดบัปานกลาง และปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 

2.3  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 
ปานกลาง และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 

3.  ดานสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.1  ผูบริหารมีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูระดับปาน 

กลางและมีปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 
3.2  อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยู 

ในระดบัปานกลาง และปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 
3.3  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 

ปานกลาง และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 
4.  ดานผูเรียน 

4.1  อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยู 
ในระดบัปานกลาง และปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 

4.2  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 
ปานกลาง และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 

5.  การวัดและการประเมินผล 
5.1  อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยู 

ในระดบัปานกลาง และปญหาเกิดข้ึนระดับนอย 
5.2  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 

ปานกลาง และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 
6.  ผูบริหารและการบริหารพลศึกษา 

6.1  ผูบริหารมีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูระดับปาน 
กลางและมีปญหาเกิดขึน้ระดับนอย 
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6.2   อาจารยพลศึกษามีความคิดเห็นวาสภาพการดําเนนิการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยู 

ในระดบัปานกลาง และปญหาเกิดข้ึนระดับปานกลาง 
6.3  นักศึกษามีความคิดเหน็วาสภาพการดาํเนินการเรียนการสอนท่ีจัดไวอยูในระดับ 

ปานกลาง และมีปญหาเกิดข้ึนในระดับนอย 
 
สามารถ   แสงนอย (2545 : บทคดยอ)  ไดทําการวิจยัเร่ือง  ความคิดเหน็ของนักศึกษาสถาบันราช 

ภัฏสวนสุนันทา  ท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรพทางพลศกึษา   โดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีเปนนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิงช้ันปท่ี 1- 4  ปการศึกษา 2544  จํานวน  400  คน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัการเลือกเรียนกิจกรรมทางพลศึกษาของนักศึกษาสถาบัน 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีความคิดเห็นวาควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสนใจน้ัน นกัศึกษาชาย 
เลือกเรียนบาสเกตบอลมากเปนท่ีสุด (รอยละ  60.50) รองลงมาคือฟุตบอล (รอย50.50) นักศึกษาหญิง 
เลือกแบดมินตันมากท่ีสุด  (รอยละ 46.50 ) รองลงมาคือ แอโรบิคดานซ  (รอยละ 39.50)  

2.  ความคิดเหน็ในดานความสําคัญและประโยชนท่ีไดจากการเรียนกิจกรรมทางพลศึกษา พบวา 

2.1 นักศึกษาชายเห็นวาชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายท่ีสุด (รอยละ 64.50) รองลงมา 
คือกิจกรรมทางพลศึกษาชวยผอนคลายความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ(รอยละ) 62.50) 

2.2  นักศึกษาหญิงเห็นวากจิกรรมทางพลศึกษาชวยผอนคลายความตึงเครียดทางดาน 
รางกายและจิตใจ (รอยละ 47.00 ) รองลงมาคือชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายมากที่สุด (รอยละ 43.50) 

3.  ความคิดเหน็ดานสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1  นักศึกษาชายเห็นวาอุปกรณกฬีาควรไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีเสมอมาก 

ท่ีสุด  (รอยละ 68.50)  รองลงมาคือควรจัดเตรียมสนามและส่ิงอํานวยความสะดวกใหพรอมกอนเรียน 
มากท่ีสุด (รอยละ 67.50) 

 3.2  นักศึกษาหญิงเห็นวาควรจัดเตรียมสนามและส่ิงอํานวยความสะดวกใหพรอมกอน 
การเรียนมากที่สุด (รอยละ69.50) รองลงมาคืออุปกรณกฬีา ควรไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี
เสมอมากท่ีสุด (รอยละ 65.50) 

4.  ความคิดเหน็ดานบริการและวิชาการ 
             4.1  นักศึกษาชายเหน็วา ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการยืมอุปกรณกฬีามากท่ีสุด (รอยละ 

61.50) รองลงมาคือเชิญวิทยากรนอก ท่ีมีความสามารถดานกิจกรรมกฬีามาสอนเปนคร้ังคราว   (รอยละ
47.00) 
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 4.2  นักศึกษาหญิงเห็นวา สามารถนํากิจกรรมทางพลศึกษา ไปใชในเวลาวางใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง และสังคมไดมากท่ีสุด (รอยละ 48.00) รองลงมาสถาบันควรจัดใหมีเจาหนาท่ีบริการ
เบิกยืมอุปกรณกฬีามากท่ีสุด (รอยละ 44.50) 

 
ปริญญา  นาชัยสิทธ์ิ ( 2546 : บทคัดยอ) การศึกษาคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อทราบปญหาการเรียน

การสอนพลศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุมภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ปการศึกษา 2546  ใน
ดานการสอนและผูสอน การเรียนและผูเรียน สถานท่ี อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกผูบริหารและ
การบริหารพลศึกษา 
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา   กลุมตัวอยางท่ี 1 ผูบริหาร    40  คน 
    กลุมตัวอยางท่ี 2  อาจารยพลศึกษา   20  คน 
    กลุมตัวอยางท่ี 3  นักศึกษา               400  คน 
ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ( Multi State)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกแบบสอบถาม
สภาพและปญหาการเรียนการสอนพลศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุม          ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2546  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเช่ือม่ัน .89 เม่ือรวบรวมขอมูลแลว
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการเรียนการสอนพลศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ในกลุมภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานผูบริหารและการบริหารศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารวาเหมาะสมแตตาม
ทัศนคติของอาจารยพลศึกษาวาไมเหมาะสม นอกจานั้นสภาพทุกกลุมทุกดานทุกกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเหมือนกันวา เหมาะสม 

2. ปญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุมภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดังนี ้

2.1 ตามทัศนะของผูบริหาร  วามีปญหาปานกลางทุกดาน 
2.2 ตามทัศนะคติของอาจารยพลศึกษาวามีปญหาปานกลาง ยกเวนดานผูเรียนเห็นวามี 

ปญหานอย 
2.3 ตามทัศนคติของนักศึกษาวา ดานผูเรียนมีปญหาปานกลาง แตดานสถานท่ี 

อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก และดานผูสอน และการสอนมีปญหามาก 
 
อาทิตย โพธ์ิกาศ (2547 : บทคัดยอ) การศึกษาคนควานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบสภาพและความ

ตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเคร่ืองมือมีความเช่ือม่ัน .94  โดยการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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สภาพการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ีแลวหาคารอยละและ
ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาวเิคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา จํานวน 450  คน  เปนชาย 321  คน  หญิง  129  คน ไดมาโดยการสุม
กลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน  ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ มีความเหน็วา 

1.1  สภาพท่ีเปนจริงเกีย่วกับจุดมุงหมายในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีความ 
คิดเห็นวา การเรียนวิชาพลศึกษาทําใหเกดิทักษะทางการออกกําลังกาย การเลนกีฬาและทําเห็นคุณคาของ
การออกกําลังกาย 

1.2  สภาพท่ีเปนจริงเกีย่วกับบุคลากรผูสอนพลศึกษา มีความคิดเห็นวาอาจารยพลศึกษา 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีบุคลิกภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 

1.3  สภาพท่ีเปนจริงเกีย่วกับอุปกรณ และสถานท่ีท่ีใชในการเรียนการสอน วิชาพล 
ศึกษามีความคิดเห็นวาจํานวนอุปกรณและสถานท่ีไมมีความเพยีงพอในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

2.  ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนกัศึกษามหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีความตองการในแตละดานดั้งนี ้

2.1  ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาดานหลักสูตร นักศึกษาตองการ 
เรียนวิชาพลศึกษาเพื่อใหเกดิทักษะและมีน้ําใจเปนนักกฬีามีความตองการอยูในระดบัมาก 

2.2  ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาดานวิธีการสอน การวัดและการ 
ประเมินผล นกัศึกษาตองการทราบเกณฑและวิธีการทดสอบ มีความตองการอยูในระดับมาก                  

2.3 ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาดานบุคลากรผูสอน นักศึกษา 
ตองการใหผูสอนปรับตัวเขากับนักศึกษาไดดี และเปนแบบอยางท่ีดแีกนกัศึกษา มีความตองการอยูใน
ระดับมาก 

2.4  ความตองการในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาดานอุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอํานวย 
ความสะดวก นักศึกษาตองการจํานวนสนามและอุปกรณกฬีาท่ีทันสมัยและเพียงพอกับจํานวนนกัศึกษามี 
ความตองการอยูในระดับมาก 
 

ประกอบ   ปรีชานุกูล (2548 : บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปญหา 
การสอนพลศึกษาของครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ  ป 
การศึกษา 2547  กลุมตัวอยางคือ ครูพลศึกษา ซ่ึงไดมาจารการสุมแบบหลายข้ันตอน จํานวน  254  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .94  ซ่ึง 
แบงออกเปน 5 ดานคือ  ดานความสําคัญและจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษาดานมาตรฐานการเรียนรู  ดาน 
การสอนวิชาพลศึกษา ดานส่ือ อุปกรณการสอนและสถานท่ี ดานการวดัและประเมินผลวิชาพลศึกษา  
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หลังจากรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ 
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง  ผลการวิจัยพบวา 

1. สภาพการสอนพลศึกษาของครูพลศึกษา แบงตามเพศชายและเพศหญิง ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา พบวา มีสภาพอยูในเชิงบวก คือมีความรู มีความเขาใจ มีความ
สอดคลอง มีความเหมาะสม มีการจัดทํา มีการดําเนนิการครบทุกดาน 

2. ปญหาการสอนพลศึกษาของครูพลศึกษา 
2.1  แบงตามเพศชายและเพศหญิง พบวา ดานความสําคัญและจุดมุงหมายของวิชา 

พลศึกษาดานมาตรฐานการเรียนรู ดานส่ือ อุปกรณการสอนและสถานที่ มีปญหาอยูระดับปานกลาง ดาน
การสอนวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษาชายมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ครูพลศึกษาหญิงมีปญหาอยูใน
ระดับนอย ดานการวดัและการประเมินผลวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษาชายมีปญหาอยูในระดับมาก ครูพล
ศึกษาหญิงมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

2.2  แบงตามระดับช้ันที่สอน  ระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษา  
พบวา ดานความสําคัญและจุดมุงหมายของวิชาพลศึกษา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ท้ังครูพลศึกษา                  
ระดับช้ันประถมศึกษาและครูระดับช้ันมัธยมศึกษา  ดานมาตรฐานการเรียนรู ครูพลศึกษาระดับช้ัน
ประถมศึกษา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ครูพลศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา มีปญหาอยูในระดับมาก                 
ดานการสอนวิชาพลศึกษา  ครูพลศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  ครูพล
ศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา มีปญหาอยูในระดับมาก  ดานส่ือ อุปกรณการสอนและสถานท่ี  ครูพลศึกษา
ระดับช้ันประถมศึกษา มีปญหาอยูในระดับปานมาก  ครูพลศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  ดานการวัดและการประเมินผลวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษา มีปญหา
อยูในระดับมาก 
 

มยุรี   ชุมพล (2548 :บทคัดยอ)  การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทราบปญหาการจัดการเรียนการ
สอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา คาทอลิก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2546  ดานหลักสูตร  และวิชาการสอนพลศึกษา ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา 
ดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา และดานการวัดและประเมินผลวิชาพล
ศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ผูบริหาร  จํานวน  80 คน  ครูพลศึกษาจํานวน  214  คน  เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง เม่ือรวบรวมขอมูลแลวจากนั้นดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล โดยการหาคาความถ่ี คารอยละ  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา คาทอลิก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ป
การศึกษา  2546  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูพลศึกษา มีดังนี้ 
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1. ดานหลักสูตรและวิชาการเรียนพลศึกษา มีปญหาในระดบันอย 

2. ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา มีปญหาในระดับนอย 

3. ดานสถานท่ี อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก มีปญหาในระดับนอย 

4. ดานการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา มีปญหาในระดบันอย ยกเวนผูบริหารที่มีวุฒิ 

การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  เห็นวามีปญหาระดับปานกลาง 

  
อริญชย    พรหมเทพ. (2551) . ปญหาและความตองการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2550   การศึกษาคร้ังนี้มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาถึง
ปญหาและความตองการการเรียนการสอนวิชากจิกรรมพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร  ปการศึกษา 2550  กลุมตัวอยางท่ีใชคร้ังนี้เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ป
การศึกษา 2550  จํานวน 400  คน  เปนเพศชาย จํานวน  151  คน  และเพศหญิง  จํานวน 259  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  โดยการวเิคราะหเพื่อหาคารอยละ  คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบคาที วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  ผลการวิจัยพบวา 

1. ปญหาและความตองการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร  ปการศึกษา 2550  โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.62  และ 0.34 ตามลําดับ 

2. การเปรียบเทียบความตองการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปการศึกษา 2550  ตามตัวแปรเพศ  โดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นดานบุคลากรผูสอน และดานวัสดุอุปกรณ สถานท่ี และส่ิง
อํานวยความสะดวก  มีผลตอการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบความตองการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร ปการศึกษา 2550  ตามตัวแปรคณะ พบวา  ดานการวัดและการประเมินผล และดานวัสดุ 
อุปกรณ สถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความตองการแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนดานอ่ืน ความตองการไมแตกตางกัน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 
วิลค (Wilke. 1983:2278-A) ไดทําการวิจัยเร่ือง อนาคตของโปรแกรม   การสอนพลศึกษาท่ัวไป 

ในระดับอุดมศึกษาดวยเทคนิคเดลฟาย โดยใชแบบสอบถามสงไปยังผูบริหารโปรแกรมการสอนพล
ศึกษาท่ัวไปของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา จํานวน  100  คน  ผลการวิจัยพบวา 

1.  ควรมีวิชาเกี่ยวกับสมรรถภาพของระบบหายใจ โภชนาการ และการควบคุมน้ําหนักของ
รางกายใหมากข้ึน ซ่ึงควรจดัใหมีภาคปฏิบัติดวย 

2.  ผูบริหารควรใชและควรเห็นคุณคาของกิจกรรมพลศึกษา และตอบสนองตอความ 
ตองการของนักศึกษาดวย 

3.  ควรจัดใหเปนวิชาท่ีนับหนวยกิตดวย 
4.  ควรปลูกฝงใหผูเรียนมีนสัิยรักการออกกําลังกาย และเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษาเพื่อ 

สุขภาพมากกวาเพื่อการแขงขัน 
5.  บทบาทของโปรแกรมพลศึกษาจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
6.  วิธีการสอนพลศึกษาควรคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของผูเรียน 
7.  ควรมีการเรียนวิชาซํ้าซอนเขาดวยกนัเพื่อประหยัดงบประมาณ 
 
ฮาดินท (Hardin.1992: 3217) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสมรรถภาพกายและทัศนคติ      

ท่ีมีตอกิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาตามคัวแปร เพศ ช้ันป พฤติกรรมการ      
ออกกําลังกาย ชนิดของกีฬาท่ีเขารวมและระดับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาผูเขารับการทดสอบ   
จํานวน 69  คน  ทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใชแบบสอบ AHPERD Health-Related Physical Fitness 
แบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา แบบสอบถามขอมูลสวนตัวและกิจกรรมพลศึกษา สถิติท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังนี้คือ  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสัน และ คาท่ี โดยกําหนดความมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
ผลการวิจัยพบวา  

1.  นักศึกษาท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายสูงจะมีทัศนคติในทางบวกตอกิจกรรม     พลศึกษาของ
นักศึกษาท่ีออกกําลังกายเปนประจํานานกวา 6 เดือน  สําหรับผูท่ีออกกําลังกาย 6 เดือน ถึง 1 ป จะมี
ทัศนคติท่ีดีตอกิจกรรมพลศึกษามากกวาท่ีไมไดออกกําลังกายเปนประจํานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพล
ศึกษาในระดับปานกลางและบอยคร้ังจะมี ทัศนคติท่ีดีตอกิจกรรมพลศึกษามากกวานักศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมนอย   นักศึกษาท่ีมีสมรรถภาพทางกายในข้ันดีมากจะมีคะแนนสมรรถภาพทางกาย และทัศนคติ
ตอกิจกรรมพลศึกษาดีกวานักศึกษาท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลาง คะแนนและ
สมรรถภาพทางกายและทัศนคติตอกิจกรรมพลศึกษามากกวานักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนอย 
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2.  นักศึกษาท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายในขั้นดีมากจะมีคะแนนสมรรถภาพทางกาย และ

ทัศนคติตอกิจกรรมพลศึกษาดีกวานักศึกษาท่ีมีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับปานกลาง คะแนนและ
สมรรถภาพทางกายและทัศนคติกิจกรรมพลศึกษามากกวานักศึกษาทั้งสองเพศและทุกช้ันป ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
โฮลบรูค (Holbrook. 1993:2735-A) ทําการศึกษาความตองการการเรงดวน และกําหนดแผน เพื่อ

จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในกรสงเสริมสุขภาพการเรียนพลศึกษา นันทนาการและโปรแกรมการแขงขัน
กีฬา  โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 94  คน  ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย ผูบริหาร
สถาบัน ผูอํานวยการสํานักธุรการและสถาปนิก ผลกปรากฏวา  คณะกรรมการวางแผนของสถาบัน
จะตองศึกษาในรายละเอียด และกําหนดแบงส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางถูกตอง จัดเพ่ิมงบประมาณ
เพื่อซอมแซมส่ิงอํานวยความสะดวก จัดต้ังศูนยบริการเพื่อประโยชนสําหรับการบํารุงรักษาท่ีได
ประสิทธิภาพ ควรรวมกันดําเนินการวางแผนและการดําเนินการ 

 
จากเอกสารและตําราท่ีเกี่ยวของพอสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาใน

สถาบันการศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น  ตองอาศัยการบริหารและการจัดการท่ีเหมาะสมให
สอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของนักศึกษา เพ่ือท่ีจะทําใหการเรียนการสอนพลศึกษาไดผล
และบรรลุตามความมุงหมายของพลศึกษา   
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาการวิจัยเร่ืองปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยโดยการนําเสนอเปน
ข้ันตอนดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนกัศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยูและเคย
ผานการเรียนวชิาพลศึกษามาแลวที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2552 โดยใชตารางของเครซ่ีและมอร
แกน ( Krejcie; & Morgan.1972  อางอิงจาก  บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 ) และใชการสุมกลุมตัวอยางแบบ
งาย (Simple Random Sampling)  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง  310  คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนประกอบดวย  5  ตอน 

ตอนท่ี  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดบัช้ันป คณะ  
ตอนท่ี  2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย    
ตอนท่ี  3.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย    
 ตอนท่ี  4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย     
 ตอนท่ี  5.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 
การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือตามลําดับข้ันตอนดังนี ้
1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและรายงานการวิจยัท่ีเกีย่วของกับปญหาและแนวทางในการ

แกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย    เพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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       2.  นําขอมูลท่ีไดจากขอ 1 นํามาสรางแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและแนวทางในการแกปญหา 
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

        3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนหาความเท่ียงตรง (Faee validity)  โดยนําไปใหผูเช่ียวชาญจาก 
ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ตรวจสอบแลวนํามาแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4.  นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวนําไป Try – Out  กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ดวยวธีิการสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟา ไดความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ = .98 

 

การเก็บและรวบรวมขอมูล 

             ผูวิจัยใชวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยไดสงขอมูลไปยังกลุมตัวอยางจํานวนท้ังส้ิน 310 ชุดและไดรวบรวมแบบสอบถาม
กลับคืนดวยตนเอง จํานวน 310  ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 

2.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองแลวนําไปวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แลวนําเสนอดังนี้ 
1.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 1  เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับช้ันป คณะ ของนักศึกษามาแจกแจงความถ่ีมาหาคารอยละและนาํเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียง 

2.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาแจกแจงความถ่ี ของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉล่ีย (x)  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   นาํเสนอประกอบความ
เรียง 

4.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 4  มาแจกแจงความถ่ี ของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉล่ีย (x)  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

5.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการ
แกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย   
นําเสนอประกอบความเรียง 
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6.  เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษาชายกับ 

นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยในแตละดานดวยคาที (t-test) โดยกําหนดระดับความมีนยัสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

7.  เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ระหวางกลุมสาขา 
สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิทยาศาสตร ของนักศึกษาท้ัง 9 คณะ ดวยคาที (t-test)  โดยกําหนดระดับความ
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05    นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 
โดยกําหนดคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale )  กําหนดคาคะแนนเปน  5  

ระดับ  ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) 
 
 5  หมายถึง     มีปญหามากท่ีสุด  และสําคัญมากท่ีสุด  

4        หมายถึง    มีปญหามาก   และสําคัญมาก 
3        หมายถึง    มีปญหาปานกลาง  และสําคัญปานกลาง                       
2       หมายถึง    มีปญหานอย     และสําคัญนอย                         
1       หมายถึง   มีปญหานอยท่ีสุด     และสําคัญนอยท่ีสุด               

 
นําคาเฉล่ียมาแปลความหมายของขอมูลโดยเกณฑ ดังนี ้  

คาเฉล่ียระหวาง   4.50 - 5.00 หมายความวามีปญหามากท่ีสุด   และสําคัญมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง   3.50 – 4.49    หมายความวามีปญหามาก   และสําคัญมาก 
คาเฉล่ียระหวาง   2.50 – 3.49    หมายความวามีปญหาปานกลาง และสําคัญปานกลาง 

            คาเฉล่ียระหวาง   1.50 – 2.49    หมายความวามีปญหานอย   และสําคัญนอย 
             คาเฉล่ียระหวาง   1.00 – 1.49    หมายความวามีปญหานอยท่ีสุด  และสําคัญนอยท่ีสุด 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

การวิจยัเร่ืองปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน  5  ตอน 
ดังนี ้

ตอนท่ี  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี  2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย    
  2.1  ดานครูผูสอน และการสอน 

2.2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  
2.3  ดานการวดัผลและประเมินผล  
2.4  ดานตัวผูเรียน  
2.5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

ตอนท่ี  3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย    

ตอนท่ี  4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย     
 ตอนท่ี  5.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



40 
ตอนท่ี  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี  1  จํานวนและคารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
1.  เพศชาย 157 51.00 
2.  เพศหญิง 153 49.00 

รวม 310 100.00 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

พบวาสถานภาพสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  51.00  รองลงมาเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 
49.00  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  2  จํานวนและคารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ 

 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.  อายุนอยกวา 18 ป    25 8.00 
2.  อายุระหวาง 18 - 22 ป    274 88.00 
3.  อายุระหวาง  23 - 27 ป    11 4.00 
4.  อายุมากกวา  28  ปข้ึนไป      - - 

รวม 310 100.00 
 
จากตารางท่ี 2  แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

พบวาสถานภาพสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 22  ป  คิดเปนรอยละ  88.00  รองลงมามีอายุนอยกวา 18 ป       
คิดเปนรอยละ 8.00  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3  จํานวนและคารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ช้ันป 

 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.  ช้ันปท่ี 1  100 32.00 
2.  ช้ันปท่ี 2 100 32.00 
3.  ช้ันปท่ี 3  80 26.00 
4.  ช้ันปท่ี 4 และสูงกวา 30 10.00 

รวม 310 100 
 
จากตารางท่ี  3  แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช้ันป  

พบวาพบวาสถานภาพสวนใหญอยูช้ันปท่ี 1 และท่ี 2  คิดเปนรอยละ  32.00  รองลงมาอยูช้ันปท่ี  3  คิด
เปนรอยละ  26.00  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  4  จํานวนและคารอยละขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
คณะท่ีศึกษา 

 
รายการ จํานวน รอยละ 

1.  คณะวิศวกรรมศาสตร 30 10.00 
2.  คณะการบัญชี 40 13.00 
3.  คณะเศรษฐศาสตร 30 10.00 
4.  คณะนิตศิาสตร 35 11.00 
5.  คณะนเิทศศาสตร  35 11.00 
6.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 35 11.00 
7.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 40 13.00 
8.  คณะศิลปกรรมศาสตร 30 10.00 
9.  คณะบริหารธุรกิจ  35 11.00 

รวม 310 100.00 
 
จากตารางท่ี  4  แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ

ท่ีศึกษาพบวาพบวาสถานภาพสวนใหญ คณะการบัญชี    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   คิดเปน 
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รอยละ  13.00  รองลงมาอยูคณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ
บริหารธุรกิจ   คิดเปนรอยละ  11.00  ตามลําดับ 

  
ตอนท่ี  2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    
 
ตารางท่ี  5  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   ดานครูผูสอนและการสอน 

 
ระดับปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. ความเหมาะสมของจํานวนอาจารยตอจํานวนนกัศึกษา 1.57 0.51 นอย 
2. ความเหมาะดานบุคลิกภาพและการแตงกายของอาจารยผูสอน 1.79 0.58 นอย 
3. ความเหมาะสมดานมนษุยสัมพันธของอาจารยผูสอน 1.71 0.47 นอย 
4. อาจารยผูสอนมีความสนใจและเอาใจใสตอนักศึกษา 1.43 0.51 นอยท่ีสุด 
5. อาจารยผูสอนมีความเปนประชาธิปไตย 1.57 0.51 นอย 
6. อาจารยผูสอนมีการสาธิตกิจกรรมใหนกัศึกษาด ู 1.50 0.51 นอย 
7. อาจารยผูสอนมีความสม่ําเสมอและตรงตอเวลาท่ีมีตอการเรียนการ

สอนวิชาพลศึกษา 
 

1.78 
 

0.55 
 

นอย 
8. อาจารยผูสอนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการสงเสริมการเรียนการ

สอนกิจกรรมพลศึกษา 
 

1.72 
 

0.57 
 

นอย 
9. อาจารยผูสอนสอนตรงตามวตัถุประสงคและเนื้อหาท่ีมีไวใน

หลักสูตร 
 

1.50 
 

0.51 
 

นอย 
10 อาจารยผูสอนมีความยุติธรรมในการวัดและประเมินผล 1.61 0.61 นอย 
 รวม 1.82 0.79 นอย 

 
จากตารางท่ี  5  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานครูผูสอนและการสอน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอย เกอืบทุกขอยกเวนขอท่ี  4   ท่ีมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ  อยูในระดับนอยท่ีสุดคือ   อาจารยผูสอนมีความสนใจและเอาใจใสตอนกัศึกษา     
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( x = 1.43) สวนขอท่ีอยูระดบันอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดงันี้คือ ความเหมาะดานบุคลิกภาพ
และการแตงกายของอาจารยผูสอน ( x = 1.79) รองลงมาคืออาจารยผูสอนมีความสม่าํเสมอ 
และตรงตอเวลาท่ีมีตอการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา ( x = 1.78) และ อาจารยผูสอนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการสงเสริมการเรียนการสอนกิจกรรม พลศึกษา ( x = 1.72) ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี  6   คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรม
ทางพลศึกษา 

 
ระดับปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. นักศึกษามีความเขาใจตอจดุมุงหมายของการเรียนการสอนพลศึกษา

อยางแทจริง 
 
1.58 

 
0.51 

 
นอย 

2. จํานวนหนวยกิจมีความเหมาะสมตอจํานวนคาบท่ีเรียน 1.75 0.45 นอย 
3. เนื้อหารายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
 
1.83 

 
0.39 

 
นอย 

4. กิจกรรมพลศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน 

 
1.50 

 
0.52 

 
นอย 

5. ความเหมาะสมจํานวนช่ัวโมงท่ีเรียนวิชาพลศึกษาตอสัปดาห 1.57 0.51 นอย 
6. ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดใหมีการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา 2.57 1.32 ปานกลาง 
7. วิชาพลศึกษาสงเสริมนักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความมี

ระเบียบวินยั 
 
1.50 

 
0.43 

 
นอย 

 รวม 1.59 0.53 นอย 
 
จากตารางท่ี 6  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษาในภาพรวมมีปญหาการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอย เม่ือพจิารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอยเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 6  ท่ีพบวามีปญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบัปานกลาง คือ ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ี
จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ( x = 2.57) สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดบัจากมากไปหา
นอยดังนี้คือเน้ือหารายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวนัได    ( x = 1.83)  
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รองลงมาคือจํานวนหนวยกจิมีความเหมาะสมตอจํานวนคาบท่ีเรียน ( x = 1.75)   และ นักศึกษามีความ
เขาใจตอจดุมุงหมายของการเรียนการสอนพลศึกษาอยางแทจริง ( x = 1.58) ตามลําดบั 

 
ตารางท่ี  7  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   ดานการวดัผลและประเมินผล 

 
ระดับปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบเกณฑและวิธีการทดสอบในวิชาท่ีสอน 1.33 0.49 นอยท่ีสุด 
2. เนื้อหาท่ีทดสอบสอดคลองกับความรูท่ีไดจากการสอน 1.32 0.48 นอยท่ีสุด 
3. การประเมินผลการเรียน (ตดัเกรด) คํานึงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ และ

ความแตกตางของนักศึกษา 
 

1.72 
 

0.53 
 

นอย 
4. มีการเก็บคะแนนจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน

การแตงกาย การเขาช้ันเรียน  เปนตน 
 

1.42 
 

0.51 
 

นอยท่ีสุด 
5. ประเมินผลความรู ความสารถของนักศึกษาตรงตามจุดประสงคการ

เรียนรูท่ีกําหนดไว 
 

1.17 
 

0.39 
 

นอยท่ีสุด 
6. ความชัดเจนของคําส่ังและขอคําถามในแบบทดสอบ 1.36 0.50 นอยท่ีสุด 
7. ทําการทดสอบทันทีเม่ือมีการสอนจบในแตละละหนวยการเรียน 1.43 0.51 นอยท่ีสุด 
8. มีการสอนซอมเสริมกอนท่ีใหสอบแกตวัไมผาน 1.34 0.52 นอยท่ีสุด 
9. มีการวัดและประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทุกภาคเรียน 1.29 0.34 นอยท่ีสุด 
 รวม 1.43 0.27 นอยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 7  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวชิาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบันอยท่ีสุดเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 3  ท่ีพบวามีปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย คือการประเมินผลการเรียน (ตดัเกรด) คํานึงถึง
พัฒนาการดานตาง ๆ และความแตกตางของนักศึกษา  ( x =1.72) สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือทําการทดสอบทันทีเม่ือมีการสอนจบในแตละละหนวยการเรียน     
( x =1.43)  รองลงมาคือมีการเก็บคะแนนจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการแตง 
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กาย การเขาช้ันเรียน  เปนตน ( x =1.42)  และความชดัเจนของคําส่ังและขอคําถามในแบบทดสอบ           
( x =1.36)  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  8  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   ดานตัวผูเรียน 

 
ระดับปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. นักศึกษาเหน็ความสําคัญและคุณคาวิชาพลศึกษาไมเทากับวิชาอ่ืน ๆ  4.14 1.29 มาก 
2. นักศึกษารวมมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน 1.36 0.50 นอยท่ีสุด 
3. นักศึกษานําความรูจากการเรียนการสอนไปใชในชีวิตประจําวนั 1.36 0.50 นอยท่ีสุด 
4. นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน 1.50 0.52 นอย 
5. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางพลศึกษาท่ีเกีย่วของกับวิชาพล

ศึกษาท่ีเรียน 
 

1.43 
 

0.51 
 

นอยท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาพล

ศึกษา 
 

1.33 
 

0.49 
 

นอยท่ีสุด 
7. ความเหมาะสมของการแตงกายของนกัศึกษาในช่ัวโมงเรียนเรียนวิชา

พลศึกษา 
 

1.44 
 

0.51 
 

นอยท่ีสุด 
8. นักศึกษาไมเคยทบทวนการเรียนการสอนวชิาพลศึกษานอกช่ัวโมง

เรียน 
3.57 1.50 มาก 

9. นักศึกษาไดนาํคุณธรรม จริยธรรมและความมีระเบียบวินัยท่ีไดจาก
วิชาพลศึกษาไปปฏิบัติในชีวติประจําวนั 

 
1.44 

 
0.51 

 
นอยท่ีสุด 

 รวม 2.13 1.03 นอย 
 
จากตารางท่ี 8  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานตัวผูเรียน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดบันอย เม่ือพจิารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดบัมาก คือนักศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาวิชาพลศึกษาไมเทากับวิชาอ่ืน ๆ (x = 4.14) 
รองลงมาคือนักศึกษาเคยทบทวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกช่ัวโมงเรียน  (x = 3.57) สวนขอท่ี
อยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ นกัศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียน  (x = 1.50 ) สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ    ความเหมาะสม 

DPU



46 
ของการแตงกายของนักศึกษาในช่ัวโมงเรียนเรียนวิชาพลศึกษา และ  นกัศึกษาไดนําคุณธรรม จริยธรรม
และความมีระเบียบวนิัยท่ีไดจากวิชาพลศึกษาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวนั   (x = 1.44)  รองลงมาคือ
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางพลศึกษาท่ีเกีย่วของกับวิชาพลศึกษาท่ีเรียน  (x = 1.43)  และ นักศึกษา
รวมมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอนและ  นักศึกษานําความรูจากการเรียนการสอนไปใชใน
ชีวิตประจําวัน (x = 1.36) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  9  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความ
สะดวก 

 
ระดับปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. สนามกลางแจงเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละรายวชิา 1.21 0.43 นอยท่ีสุด 
2. สนามในรมเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละรายวิชา 1.14 0.36 นอยท่ีสุด 
3. อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับการเรียนการสอน

แตละวิชา 
 

1.50 
 

0.52 
 

นอย 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณทางพลศึกษา 1.28 0.46 นอยท่ีสุด 
5. ความสะอาดของอาคาร สถานที่และอุปกรณ 2.50 1.76 ปานกลาง 
6. ความเหมาะสมของสถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตงกายสําหรับนักศึกษา 1.50 0.52 นอย 
7. ความเหมาะสมของอุปกรณมีคุณภาพมาตรฐานและความปลดภัย 1.56 0.51 นอย 
8. ความสะดวกในการยืมและคืนอุปกรณ 1.17 0.39 นอยท่ีสุด 
9. ตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษาเพยีงพอสําหรับ

นักศึกษาไดศึกษาคนควา 
 

3.21 
 

1.29 
 

ปานกลาง 
10 โสตทัศนอุปกรณท่ีจําเปนในการใชประกอบการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา 
 

2.57 
 

0.76 
 

ปานกลาง 
 รวม 2.51 1.52 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 9  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในภาพรวมมีปญหาการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 
คือตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษาเพยีงพอสําหรับนักศึกษาไดศึกษาคนควา   ( x = 3.21)  
รองลงมาคือโสตทัศนอุปกรณท่ีจําเปนในการใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ( x = 2.57)  และ
ความสะอาดของอาคาร สถานที่และอุปกรณ ( x = 2.50) ตามลําดับ  สวนขอท่ีอยูระดบันอยโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้คือความเหมาะสมของอุปกรณมีคุณภาพมาตรฐานและความปลดภัย ( x = 1.56) 
รองลงมาคืออุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละวิชาและความ
เหมาะสมของสถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตงกายสําหรับนักศึกษา ( x = 1.50) ตามลําดับ สวนขอท่ีอยูระดับ
นอยท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณทางพล
ศึกษา ( x = 1.28) รองลงมาคือสนามกลางแจงเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละรายวิชา ( x = 1.21)     
และความสะดวกในการยืมและคืนอุปกรณ ( x = 1.17) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี  3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   พอสรุปไดดงันี้ 

3.1.  ดานครูผูสอน และการสอน 
1.  ควรใชคําพดูกับนกัศึกษาท่ีดีมีความไพเราะ 
2.  ครูผูสอนควรสอนใหเปนไปตามประมวลการสอนท่ีแจกใหกับนกัศึกษา 
3.  อาจารยผูสอนควรปลอยตรงเวลาท่ีสอน 

3.2.  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  
1.  ควรปรับจํานวยหนวยกิตใหมากกวาเดมิ 
2.  ควรลดจํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาลง 

  3.  ไมควรจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชวงเชา 
3.3.  ดานการวัดผลและประเมินผล  

1.  ควรมีคะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฏี 
  2.  ในการสอบภาคปฏิบัติควรมีการแยกเพศชาย หญิง 

3.  ควรมีความยุติธรรมในการใหคะแนน 
3.4.  ดานตัวผูเรียน  

1.  ผูเรียนใหความสําคัญกับวิชาพลศึกษานอยเกนิไป 
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3.5.  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 
 1.  ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณใหเพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา 
 2.  ควรสรางสนามกีฬาในรมใหเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 3.  สนามกีฬาควรรักษาความสะอาด 

 
ตารางท่ี  10  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย รวม  5  ดาน 
 

ระดับปญหา รายการ 

X S.D แปลผล 

1  ดานครูผูสอน และการสอน 1.82 0.79 นอย 
2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  1.59 0.53 นอย 
3  ดานการวัดผลและประเมินผล  1.43 0.27 นอยท่ีสุด 
4  ดานตัวผูเรียน  2.13 1.03 นอย 
5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 2.51 1.52 ปานกลาง 

รวม 1.90 0.83 นอย 
 
จากตารางท่ี  10  พบวาระดับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยภาพ รวมทุกดาน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูใน
ระดับนอย เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวามีปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิตอยูใน
ระดับปานกลาง คือดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก (x = 2.51) สวนดานท่ีอยูระดับนอยโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือดานตัวผูเรียน (x = 2.13) รองลงมาคือ ดานครูผูสอน และการสอน    
(x = 1.82) และดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา (x = 1.59) ตามลําดับ สวนท่ีอยูในระดบั
นอยท่ีสุดคือ ดานการวัดผลและประเมินผล  (x = 1.59)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  11  เปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและ  คาท่ี ( t - test ) ของนักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิงมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  เกีย่วกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย รวม  5  ดาน 

 
        เพศชาย        เพศหญิง รายการ 

X S.D X S.D 
t-test 

1  ดานครูผูสอน และการสอน 1.38 0.23 1.59 0.59 .04 
2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  1.52 0.52 1.87 0.81 .03 
3  ดานการวัดผลและประเมินผล  1.33 0.22 1.51 0.50 .07* 
4  ดานตัวผูเรียน  1.21 0.12 1.90 0.82 .06* 
5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 1.55 0.33 1.88 0.85 .04 

รวม 1.40 0.29 1.75 0.71 .05 

P < .05 
จากตารางท่ี  11  พบวานกัศึกษาเพศชายกบัเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  เกีย่วกับปญหา 

การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมทุกดานไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาในแตละดานปรากฏวานักศึกษาเพศชายและ
เพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  เกีย่วกับ ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวดัผลและประเมินผล และดานตัวผูเรียน 
ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกจิกรรมทางพลศึกษา ดานอุปกรณและ
เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี  12  เปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและ  คาท่ี ( t - test ) ระหวางกลุมสาขา 
สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เกี่ยวกับปญหาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยรวม  5  ดาน 

 
กลุมวิชา 

สังคมศาสตร 
กลุมสาขา
วิทยาศาสตร 

t-test รายการ 

X S.D X S.D  
1  ดานครูผูสอน และการสอน 1.36 0.32 1.45 0.45 .02 
2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  1.45 0.34 1.36 0.23 .03 
3  ดานการวัดผลและประเมินผล  1.42 0.41 1.52 0.42 .06* 
4  ดานตัวผูเรียน  1.21 0.13 1.23 0.32 .09* 
5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 1.48 0.40 1.30 0.21 .08* 

รวม 1.38 0.32 1.37 0.33 .06* 

P < .05 
 
จากตารางท่ี  12  พบวา ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตยรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เมือ่พิจารณาในแตละดาน
ปรากฏวาระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  
เกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  คือ ดานการวดัผลและประเมินผล    ดานตัวผูเรียน  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความ
สะดวก ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน    ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา     ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนท่ี  4. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 
ตารางท่ี  13  คาเฉล่ีย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย    

 
แนวทางในการแกปญหา ขอ รายการ 

X S.D แปลผล 
1. จัดสัมมนาอาจารยผูสอนเร่ืองปญหา และแนวทางในการแกปญหา

การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
 

3.62 
 

1.14 
 

มีความสําคัญมาก 

2. จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 3.72 1.16 มีความสําคัญมาก 

3. จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 

 
3.85 

 
1.24 

 
มีความสําคัญมาก 

4. ฝายวิชาการปรับปรุงจํานวนหนวยกิจใหเหมาะสมกับจํานวนคาบท่ี
เรียน 

 
3.51 

 
1.13 

 
มีความสําคัญมาก 

5. ฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจดัใหมีการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 

 
3.92 

 
1.27 

 
มีความสําคัญมาก 

6. ปรับปรุงการวัดผลประเมินผลใหเปนแนวทางเดียวกนั 2.35 0.75 มีความสําคัญนอย 

7. ปรับปรุงการวัดผลประเมินผลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 2.21 0.30 มีความสําคัญนอย 

8. จัดสรรงบประมาณดานอุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพท่ีเปนจริง 

 
2.15 

 
0.15 

 
มีความสําคัญนอย 

9. ปรับปรุงและพัฒนาเอกสาร ตํารา เรียนวิชาพลศึกษา 1.32 0.03 มีความสําคัญนอย

ท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 13  พบวา แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   โดยเรียงลําดบัความสําคัญไดดังนี้ คือฝายวิชาการปรับปรุง
ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดใหมีการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต (x = 3.92) 
รองลงมาคือจัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต (x = 3.85) และจัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา (x = 3.72) 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  5.  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     

ในการตอบแบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ไมพบวามีนกัศึกษาตอบแบบสอบ
เลย  
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและเปรียบเทยีบปญหาการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตยของนักศึกษาชายกบั 
นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เพื่อเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ระหวางกลุมสาขาสังคมศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร ของนักศึกษาท้ัง 9 คณะ  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย
จํานวน  310 คน   ผูวิจยัไดเกบ็แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน  310  ฉบับ  
คิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   โดยหาคารอยละ  คาเฉล่ีย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบระหวางกลุมโดยใชคาที ( t – test ) 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 
1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบวาสถานภาพสวนใหญเปนเพศ
ชาย  คิดเปนรอยละ  51.00  รองลงมาเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 49.00  สถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุพบวาสถานภาพสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 22  ป  คิดเปนรอยละ  88.00  
รองลงมามีอายุนอยกวา 18 ป       คิดเปนรอยละ 8.00  สถานภาพสวนตัวของผูตอบ แบบสอบถาม จําแนก
ตามช้ันป  พบวาพบวาสถานภาพสวนใหญอยูช้ันปท่ี 1 และท่ี 2  คิดเปนรอยละ  32.00  รองลงมาอยูช้ันป
ท่ี  3  คิดเปนรอยละ  26.00  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะท่ีศึกษาพบวา
พบวาสถานภาพสวนใหญ คณะการบัญชี    คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร   คิดเปนรอยละ  13.00  
รองลงมาอยูคณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบริหารธุรกิจ   คิด
เปนรอยละ  11.00  ตามลําดับ 
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2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
ประกอบดวย  5  ดาน ดงันีค้อื 

2.1  ดานครูผูสอน และการสอน พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานครูผูสอนและการสอน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย เม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวามีปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย เกือบทุกขอยกเวนขอท่ี  4   ท่ีมีปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  อยูในระดับนอยท่ีสุดคือ   อาจารยผูสอนมีความสนใจและเอาใจใสตอ
นักศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดบันอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดงันี้คือ ความเหมาะดานบุคลิกภาพ
และการแตงกายของอาจารยผูสอน รองลงมาคืออาจารยผูสอนมีความสม่ําเสมอและตรงตอเวลาท่ีมีตอ
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  และ อาจารยผูสอนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการสงเสริมการเรียน
การสอนกิจกรรม พลศึกษา  ตามลําดับ  

2.2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรม
ทางพลศึกษาในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบันอย เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยเกือบ
ทุกขอ ยกเวนขอท่ี 6  ท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิตอยูในระดับปาน
กลาง คือ ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดับนอย
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือเน้ือหารายวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวนัได รองลงมาคือจํานวนหนวยกิจมีความเหมาะสมตอจํานวนคาบท่ีเรียน  และ นักศึกษามี
ความเขาใจตอจุดมุงหมายของการเรียนการสอนพลศึกษาอยางแทจริง  ตามลําดับ 

2.3  ดานการวัดผลและประเมินผล   พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบันอยท่ีสุดเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 3  ท่ีพบวามีปญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย คือการประเมินผลการเรียน (ตดัเกรด) 
คํานึงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ และความแตกตางของนักศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ คือทําการทดสอบทันทีเม่ือมีการสอนจบในแตละละหนวยการเรียน  รองลงมาคือ
มีการเก็บคะแนนจากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการแตงกาย การเขาช้ันเรียน  เปน
ตน  และความชัดเจนของคําส่ังและขอคําถามในแบบทดสอบ ตามลําดับ 
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2.4  ดานตัวผูเรียน  พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานตัวผูเรียน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดบันอย เม่ือพจิารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดบัมาก คือนักศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาวิชาพลศึกษาไมเทากบัวิชาอ่ืน ๆ  รองลงมา
คือนักศึกษาทบทวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกชั่วเรียน  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ คือนกัศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน  สวนขอท่ีอยูระดับนอย
ท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ    ความเหมาะสมของการแตงกายของนักศึกษาในช่ัวโมง
เรียนเรียนวิชาพลศึกษา และ  นักศึกษาไดนาํคุณธรรม จริยธรรมและความมีระเบียบวนิัยท่ีไดจากวิชาพล
ศึกษาไปปฏิบัติในชีวติประจําวัน   รองลงมาคือนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางพลศึกษาท่ีเกีย่วของ
กับวิชาพลศึกษาท่ีเรียน  และ นักศึกษารวมมือ 

2.5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  พบวาปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา
เพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก
ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดบัปานกลาง  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษาเพยีงพอสําหรับ
นักศึกษาไดศึกษาคนควา  รองลงมาคือโสตทัศนอุปกรณท่ีจําเปนในการใชประกอบการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา และความสะอาดของอาคาร สถานที่และอุปกรณ  ตามลําดับ  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือความเหมาะสมของอุปกรณมีคุณภาพมาตรฐานและความปลดภัย
รองลงมาคืออุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละวิชาและความ
เหมาะสมของสถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตงกายสําหรับนักศึกษา  ตามลําดับ สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณทางพลศึกษา  
รองลงมาคือสนามกลางแจงเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละรายวิชา  และความสะดวกในการยมืและ
คืนอุปกรณ ตามลําดับ 

 
3.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   พอสรุปไดดงันี้ 

3.1.  ดานครูผูสอน และการสอน 
1.  การใชคําพดูกับนกัศึกษาท่ีดีมีความไพเราะ 
2.  ครูผูสอนควรสอนใหเปนไปตามประมวลการสอนท่ีแจกใหกับนกัศึกษา 
3.  อาจารยผูสอนควรปลอยตรงเวลาท่ีสอน 
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3.2.  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  

1.  ควรปรับจํานวยหนวยกิตใหมากกวาเดมิ 
2.  ควรลดจํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาลง 

  3.  ไมควรจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชวงเชา 
3.3.  ดานการวัดผลและประเมินผล  

1.  ควรมีคะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฏี 
  2.  ในการสอบภาคปฏิบัติควรมีการแยกเพศชาย หญิง 

3.  ควรมีความยุติธรรมในการใหคะแนน 
3.4.  ดานตัวผูเรียน  

1.  ผูเรียนใหความสําคัญกับวิชาพลศึกษานอยเกนิไป 
3.5.  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 
 1.  ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณใหเพียงพอกับจาํนวนนักศึกษา 
 2.  ควรสรางสนามกีฬาในรมใหเพยีงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 3.  ควรสรางสนามกีฬากลางแจงใหเพยีงพอกับนักศึกษา 

 
4.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
รวม  5  ดาน พบวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ในภาพ รวมทุกดาน มีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
นอย เม่ือพจิารณาเปน รายดานพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติอยูในระดับ
ปานกลาง คือดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  สวนดานท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยดังนี้คือดานตัวผูเรียน  รองลงมาคือ ดานครูผูสอน และการสอน  และดานหลักสูตร 
โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา ตามลําดับ สวนท่ีอยูในระดบันอยท่ีสุดคือดานการวัดผลและ
ประเมินผล ตามลําดับ 
 
5.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ของนักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวติ รวม  5  
ดาน  พบวานกัศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ รวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     เม่ือ
พิจารณาในแตละดานปรากฏวานักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับ
ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
คือ ดานการวดัผลและประเมินผล และดานตัวผูเรียน ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน  ดานหลักสูตร  
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โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ี ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
6.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  
และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต รวม  5  ดาน  
พบวา ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับ
ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  เม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวาระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวดัผลและประเมินผล    ดานตัวผูเรียน  ดาน
อุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน    ดานหลักสูตร โปรแกรม
และกิจกรรมทางพลศึกษา  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
7.  แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย  แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ คือฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสม
ของชวงเวลาที่จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต (x = 3.92) รองลงมาคือจัดอบรม
อาจารยผูสอน  เร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต            
(x = 3.85) และจัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา (x = 3.85) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย   สามารถอภิปลายผลแยกดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานครูผูสอนและการสอน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยู
ในระดับนอย เกือบทุกขอยกเวนขอท่ี  4   ท่ีมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต  อยู
ในระดับนอยท่ีสุดคือ   อาจารยผูสอนมีความสนใจและเอาใจใสตอนักศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ ความเหมาะดานบุคลิกภาพและการแตงกายของอาจารยผูสอน 
รองลงมาคืออาจารยผูสอนมีความสม่ําเสมอและตรงตอเวลาท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  และ 
อาจารยผูสอนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการสงเสริมการเรียนการสอนกิจกรรม พลศึกษา  ซ่ึงผูวิจัย 
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เห็นวานักศึกษาสวนใหญเห็นวา ครูผูสอนและการสอน ของครูพลศึกษา มีความรูทางพลศึกษาเปนอยางดี 
เอาใจใสนักศึกษา  แตงกายเรียบรอยและเหมาะสม มีความราเริงแจมใส มีความอดทนอดกล้ันไดดีและ
เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ  วรศักดิ์  เพียรชอบ (2523)  ไดกลาวถึงคุณสมบัติของครู
พลศึกษาไววาเปนผูท่ีมีความรูดีในวิชาพลศึกษา วิชาครูและวิชาการศึกษาท่ัวไป เปนผูมีการศรัทธาใน
วิชาชีพพลศึกษาอยางแทจริง มีความรับผิดชอบสูง มีอารมณสนุกสนานราเริง และเปนผูมีความริเร่ิม
สรางสรรค 

2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษาในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 6  ท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือเนื้อหารายวิชาท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได รองลงมาคือจํานวนหนวยกิจมีความ
เหมาะสมตอจํานวนคาบท่ีเรียน  และ นักศึกษามีความเขาใจตอจุดมุงหมายของการเรียนการสอนพล
ศึกษาอยางแทจริง ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษาในภาพรวมมี
สภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย อาจจะเปนเพราะวาทางกลุม
วิชาพลศึกษาเปดกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษาจึงทําใหในภาพรวมมีสภาพปญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย  สอดคลองกับงานวิจัยของ  มยุรี  ชุมพล  (2548) ได
ทําการศึกษาเร่ืองปญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานครปการศึกษา  2546  พบวา ดานหลักสูตรการสอน
วิชาพลศึกษามีปญหาอยูในระดับนอย  สวนท่ีมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยู
ในระดับปานกลาง คือ ความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ซ่ึงผูวิจัยมี
ความเห็นวาความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  บางชวงเวลาไม
เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เชน เรียนตอนเชา หรือตอนกลางวัน ทําใหนักศึกษาขาด
ความสนใจการเรียนการสอนพลศึกษา  ทําใหการเรียนการสอนพลศึกษาไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 

 3.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุดเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 3  ท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย คือการประเมินผลการเรียน (ตัดเกรด) คํานึงถึงพัฒนาการดาน  
ตาง ๆ และความแตกตางของนักศึกษา  สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  
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คือทําการทดสอบทันทีเม่ือมีการสอนจบในแตละละหนวยการเรียน  รองลงมาคือมีการเก็บคะแนนจาก
การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน เชนการแตงกาย การเขาช้ันเรียน  เปนตน  และความชัดเจน
ของคําส่ังและขอคําถามในแบบทดสอบ ผูวิจัยเห็นวาปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวมมีปญหาการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอยท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการวัดผลและ
ประเมินผลของอาจารยผูสอนกิจกรรมพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต      มีประสิทธิภาพในการวัด 
และประเมินผลมีการใหคะแนนอยางถูกตองตามหลักและวิธีการวัดและประเมินผลใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและสามารถนําประโยชนจากการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษาไปใชในชีวิตประจําวันได             
ซ่ึงสอดคลองกับ   วรศักดิ์   เพียรชอบ (2523)      กลาวถึงประโยชนของการวัดผลไววาชวยใหทราบ
สถานภาพของนักเรียนไดถูกตองและชวยกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน ชวยแบง
นักเรียนตามระดับความสามารถ  สามารถประเมินผลการสอนของครูได สามารถวินิจฉัยและทํานายผล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนได และชวยใหครูสามารถใหคะแนนนักเรียนไดอยางถูกตอง 

4.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานตัวผูเรียน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
นอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับ
มาก คือนักศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาวิชาพลศึกษาไมเทากับวิชาอ่ืน ๆ  รองลงมาคือนักศึกษาเคย
ทบทวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานอกช่ัวโมงเรียน  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยดังนี้ คือนักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียน  สวนขอท่ีอยูระดับนอยท่ีสุดโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือ    ความเหมาะสมของการแตงกายของนักศึกษาในช่ัวโมงเรียนเรียน
วิชาพลศึกษา และ  นักศึกษาไดนําคุณธรรม จริยธรรมและความมีระเบียบวินัยท่ีไดจากวิชาพลศึกษาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   รองลงมาคือนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางพลศึกษาท่ีเกี่ยวของกับวิชาพล
ศึกษาท่ีเรียน  และ นักศึกษารวมมือ  ผูวิจัยเห็นวาสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานตัวผูเรียน ในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับนอย  อาจจะเปนเพราะวานักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตาง ๆ  อยางมากมายกับตนเอง สอดคลองกับ      
พงษศักดิ์  พละพงศ  (2527) ไดกลาวถึงความหมายของพลศึกษาวาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งของการศึกษา
แขนงตาง ๆ ซ่ึงนําเอากิจกรรมพลศึกษาท่ีเลือกสรรแลวเปนองคประกอบในการสรางคนใหมีคุณคาทําให
คนเจริญ ทําใหคนงอกงาม ชวยสงเสริมใหมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน   เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก คือนักศึกษาเห็น
ความสําคัญและคุณคาวิชาพลศึกษาเทากับวิชาอ่ืน ๆ  รองลงมาคือนักศึกษาเคยทบทวนการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษานอกช่ัวเรียน  ท่ีเปนเชนนี้เพราะวานักศึกษามุงไปท่ีคณะและสาขาท่ีตนเองเรียน วิชาพล 
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ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ มีเพยีง  1  หนวยกติเทานั้น แตรายวิชาของคณะมีจํานวน  3  หนวยกิจ ทําให
นักศึกษามีความสนใจวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตนอยลงและขาดการใสใจในการเรียนการสอนวิชา 
พลศึกษา 

5.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอท่ีพบวามีปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ คือตําราและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษาเพียงพอสําหรับนักศึกษาไดศึกษาคนควา  รองลงมาคือโสต 
ทัศนอุปกรณท่ีจําเปนในการใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และความสะอาดของอาคาร 
สถานท่ีและอุปกรณ  ตามลําดับ  สวนขอท่ีอยูระดับนอยโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือความ
เหมาะสมของอุปกรณมีคุณภาพมาตรฐานและความปลดภัยรองลงมาคืออุปกรณและส่ิงอํานวยความ
สะดวกเหมาะสมกับการเรียนการสอนแตละวิชาและความเหมาะสมของสถานที่เปล่ียนเคร่ืองแตงกาย
สําหรับนักศึกษา  ตามลําดับ สวนขอที่อยูระดับนอยท่ีสุดโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือความ
เหมาะสมของสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณทางพลศึกษา  รองลงมาคือสนามกลางแจงเหมาะสมกับการเรียน
การสอนแตละรายวิชา  และความสะดวกในการยืมและคืนอุปกรณ  ผูวิจันเห็นวาปญหาการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ดานอุปกรณ      และเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกในภาพรวมมีปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตอยูในระดับปาน
กลาง อาจจะเปนเพราะวา ตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษาเพียงพอสําหรับนักศึกษาไดศึกษา
คนควา ยังมีนอยและ หองโสตทัศนอุปกรณที่จําเปนในการใชประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

และความสะอาดของอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ  ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนส่ิงสําคัญของการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงทางกลุมวิชายังขาดงบประมาณในส่ิงเหลานี้อยู จึงทําใหขาดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ซ่ึงวาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ  (2536) ไดกลาวไววา สถานท่ีและส่ิงอํานวย
ความสะดวก สถานท่ีท่ีใชในการเรียนรูวิชาพลศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีตอการจัดการเรียนรูและการ
บริหารช้ันเรียนดวยเชนกัน สถานท่ีมีท้ังในรมและกลางแจง ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหลานี้จะเปน
สวนสําคัญท่ีชวยสงเสริมประสิทธ์ิภาพการสอนเปนอยางดี 

6.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ของนักศึกษาเพศชาย
และเพศหญิงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต รวม  5  ดาน พบวานักศึกษาเพศชายกับเพศหญิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวมทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากความคิดเห็นของนักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิงโดยรวมแลวมี
ความคิดเห็นเหมือนกัน จึงทําใหเพศไมมีผลตอการเรียนรูวิชาพลศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
อริญชย  พรหมเทพ (2551)  ไดทําการวิจัยเร่ืองปญหาและความตองการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพล 
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ศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  ปการศึกษา  2550 พบวานักศึกษาชายและหญิงปญหา
และความตองการการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
โดยรวมไมแตกตางกัน  แตเ ม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวานักศึกษาเพศชายและเพศหญิง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวัดผลและประเมินผล และดานตัวผูเรียน 
ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวานักศึกษาเพศชายจะสนใจการเรียนมากวานักศึกษาเพศหญิง ทําใหมีความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน  ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพล
ศึกษา ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกท่ี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05  ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวานักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นท่ีไมแตกตางกัน 
อาจจะเปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนของวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต จัดตามความตองการของ
นักศึกษาและความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ทําใหไมแตกตางกัน 

7.  การเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ  คาที ( t - test ) ระหวางกลุมสาขา 
สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
รวม  5  ดาน  พบวา ระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต รวมทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้ผูวิจัยมีความคิดเห็นวากลุมสาขา สังคมศาสตร  และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิชากิจกรรมพลศึกษาเปนกิจกรรมท่ีผูเรียน
ตองออกกําลังกายเปนหลัก  ซ่ึงทําใหรางกายแข็งแรงและนักศึกษาทั้งสองกลุมวิชา  กําลังอยูในชวงวัยท่ี
ตองการการออกกําลังกายและรวมทํากิจกรรมเปนหมูคณะ  และยังเปนการเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย
ของตนเอง  และสามารถอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข  นักศึกษาทั้งสองกลุมสามารถเลือกเรียน
วิชากิจกรรมพลศึกษาไดตามความสนใจ ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง  จึงทําใหสภาพ
ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   แต เม่ือพิจารณาในแตละดานปรากฏวาระหวางกลุมสาขา สังคมศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกี่ยวกับสภาพปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  คือ ดานการวัดผลและประเมินผล    ดาน
ตัวผูเรียน  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวากลุมสาขา สังคมศาสตร 
และกลุมสาขาวิทยาศาสตร  มีการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันทําใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันดวย  
ยกเวนดานครูผูสอน และการสอน    ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา     ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวากลุมสาขา สังคมศาสตร และกลุมสาขา
วิทยาศาสตร เม่ือไดมาศึกษาในสถาบันเดียวกันหลักสูตรเดียวกันและไดรับการถายทอดความรูจาก
ครูผูสอนในลักษณะเดียวกัน  จึงใหความคิดเห็นไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ  สุวิมล  ตั้งสัจจพจน  
(2540)  ไดกลาวไววาการพลศึกษาเปนการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกาย ทางสุขภาพและ 
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สมรรถภาพรวมท้ังเปนการเรียนรูเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตอง           และยงั
สอดคลองกับ วรศักดิ์  เพียรชอบ (2527) ไดกลาววา พลศึกษาชวยสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาท้ังทาง
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม สามารถมีชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

8.  แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ คือฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสม
ของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต รองลงมาคือจัดอบรมอาจารย
ผูสอนเร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต และจัดอบรม
อาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา  ผูวิจัยมีความเห็นดวยกับแนวทางในการแกปญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพราะวาฝาย
วิชาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาไมเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต บางกลุมจัดใหมีการเรียนการสอนในชวงเชา หรือชวงเท่ียงทําใหนักศึกษาไม
สามารถทํากิจกรรมพลศึกษาไดเต็มท่ี เพราะจะตองมีเรียนวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองปญหาการเรียนการพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวติ 

1.  อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ควรใชคําพูดกับนกัศึกษาท่ีด ีมีความไพเราะ 
2.  อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ควรสอนใหเปนไปตามประมวลการสอนท่ีแจก

ใหกับนักศึกษา 
3.  อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ควรปลอยตรงเวลาท่ีสอน 
4.  ฝายวิชาการควรปรับจํานวยหนวยกติใหมากกวาเดิม 
5.  ฝายวิชาการควรลดจํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาลง 

 6.  ฝายวิชาการไมควรจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในชวงเชา 
     

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยเร่ืองแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวติ 
 1.  ฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต  

2.  จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิต  

3.  จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการศกึษาถึงคุณลักษณะท่ีดีของครูพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2.  ควรมีการศกึษาถึงความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
คําชี้แจง   

แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษา  ปญหาและแนวทางในการแกปญหาการเรียนการ 
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผลของการวิจัยจะเปน
แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เพื่อประโยชนสูงสุดของการวิจัยในคร้ังนี้ใครขอความอนุเคราะหจากนักศึกษาไดโปรดตอบ
แบบสอบถาม ใหครบทุกขอตามความเหน็ท่ีแทจริงของทาน คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับแต
จะนําไปประมวลและแปลผลในลักษณะรวมเทานั้น แบบสอบถามจะแบงเปน 5 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดบัช้ันป คณะ  
ตอนท่ี  2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย    
  2.1  ดานครูผูสอน และการสอน 

2.2  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  
2.3  ดานการวดัผลและประเมินผล  
2.4  ดานตัวผูเรียน  
2.5  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

ตอนท่ี   3.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย    

ตอนท่ี  4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย     

ตอนท่ี  5.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     

   
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี  1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 
คําชี้แจง โปรดการเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) ตรงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
 
1. เพศ    

1.  (  ) ชาย     2.  (  ) หญิง 
 
2.  อายุ 

1.  (  )  อายุนอยกวา 18 ป         2.  (  )  อายุระหวาง 18 - 22 ป     
3.  (  )  อายุระหวาง  23 - 27 ป     4.  (  )  อายุมากกวา  28  ปข้ึนไป       

  
4. ช้ันป (ตอบเฉพาะนักศึกษา) 

1.  (  ) ช้ันปท่ี 1    2.  (  ) ช้ันปท่ี 2 
3.  (  ) ช้ันปท่ี 3    4.  (  ) ช้ันปท่ี 4 และสูงกวา 

 
5.  คณะท่ีศึกษา 

1.  (  ) คณะวิศวกรรมศาสตร  2.  (  ) คณะการบัญชี 
3.  (  ) คณะเศรษฐศาสตร   4.  (  ) คณะนิติศาสตร 
5.  (  ) คณะนิเทศศาสตร   6.  (  ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.  (  ) คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 8.  (  ) คณะศิลปกรรมศาสตร 
9.  (  ) คณะบริหารธุรกิจ  
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ตอนท่ี  2.  ปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย    

1.  ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย   ดานครูผูสอนและการสอน 

 
ระดับปญหา 

ขอ 
 
รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของจํานวนอาจารยตอ
จํานวนนักศึกษา 

     

2. ความเหมาะดานบุคลิกภาพและการแตง
กายของอาจารยผูสอน 

     

3. ความเหมาะสมดานมนษุยสัมพันธของ
อาจารยผูสอน 

     

4. อาจารยผูสอนมีความสนใจและเอาใจ
ใสตอนักศึกษา 

     

5. อาจารยผูสอนมีความเปนประชาธิปไตย      
6. อาจารยผูสอนมีการสาธิตกิจกรรมให

นักศึกษาด ู
     

7. อาจารยผูสอนมีความสม่ําเสมอและตรง
ตอเวลาท่ีมีตอการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา 

     

8. อาจารยผูสอนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการสงเสริมการเรียน
การสอนกิจกรรมพลศึกษา 

     

9. อาจารยผูสอนสอนตรงตาม
วัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีมีไวใน
หลักสูตร 

     

10 อาจารยผูสอนมีความยุติธรรมในการวัด
และประเมินผล 
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2. ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย   ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา 
 

ระดับปญหา  
ขอ 

 
รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. นักศึกษามีความเขาใจตอ
จุดมุงหมายของการเรียนการสอน
พลศึกษาอยางแทจริง 

     

2. จํานวนหนวยกิตมีความเหมาะสม
ตอจํานวนคาบท่ีเรียน 

     

3. เนื้อหารายวิชาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

     

4. กิจกรรมพลศึกษาท่ีกําหนดไวใน
หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน 

     

5. ความเหมาะสมจํานวนช่ัวโมงท่ีเรียน
วิชาพลศึกษาตอสัปดาห 

     

6. ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จัดให
มีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

     

7. วิชาพลศึกษาสงเสริมนักศึกษาใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และความมี
ระเบียบวินยั 
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3.  ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย   ดานการวดัผลและประเมินผล 
 

ระดับปญหา  
ขอ 

 
รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ช้ีแจงใหนักศึกษาทราบเกณฑและวิธีการ
ทดสอบในวิชาท่ีสอน 

     

2. เนื้อหาท่ีทดสอบสอดคลองกับความรูท่ีไดจาก
การสอน 

     

3. การประเมินผลการเรียน(ตดัเกรด)คํานึงถึง
พัฒนาการดานตาง ๆ และความแตกตางของ
นักศึกษา 

     

4. มีการเก็บคะแนนจากการมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอน เชนการแตงกาย การเขาช้ัน
เรียน  เปนตน 

     

5. ประเมินผลความรู ความสารถของนักศึกษาตรง
ตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว 

     

6. ความชัดเจนของคําส่ังและขอคําถามใน
แบบทดสอบ                                                          

     

7. ทําการทดสอบทันทีเม่ือมีการสอนจบในแตละ
ละหนวยการเรียน 

     

8. มีการสอนซอมเสริมกอนท่ีใหสอบแกตวัไมผาน      
9. มีการวัดและประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติทุกภาคเรียน 
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4.  ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย   ดานตัวผูเรียน 
 

ระดับปญหา  
ขอ 

 
              รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. นักศึกษาเหน็ความสําคัญและคุณคาวิชาพล
ศึกษาเทากับวชิาอ่ืน ๆ  

     

2. นักศึกษารวมมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในการ
เรียนการสอน 

     

3. นักศึกษานําความรูจากการเรียนการสอนไปใช
ในชีวิตประจําวัน 

     

4. นักศึกษามีความสนใจและกระตือรือรนในการ
เรียน 

     

5. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางพลศกึษาท่ี
เกี่ยวของกับวชิาพลศึกษาท่ีเรียน 

     

6. ความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาท่ีมีตอการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา 

     

7. ความเหมาะสมของการแตงกายของนกัศึกษา
ในช่ัวโมงเรียนเรียนวิชาพลศึกษา 

     

8. นักศึกษาเคยทบทวนการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษา นอกช่ัวเรียน 

     

9. นักศึกษาไดนาํคุณธรรม จริยธรรมและความมี
ระเบียบวินยัท่ีไดจากวิชาพลศึกษาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

     

 
 
 
 
 
 
 

DPU



74 
5.  ปญหาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาเพือ่คุณภาพชีวิต ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย   ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 
 

ระดับปญหา  
ขอ 

 
รายการ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. สนามกลางแจงเหมาะสมกับการเรียนการสอน
แตละรายวิชา 

     

2. สนามในรมเหมาะสมกับการเรียนการสอนแต
ละรายวิชา 

     

3. อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสม
กับการเรียนการสอนแตละวชิา 

     

4. ความเหมาะสมของสถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ
ทางพลศึกษา 

     

5. ความสะอาดของอาคาร สถานที่และอุปกรณ      
6. ความเหมาะสมของสถานท่ีเปล่ียนเคร่ืองแตง

กายสําหรับนกัศึกษา 
     

7. ความเหมาะสมของอุปกรณมีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลดภัย 

     

8. ความสะดวกในการยืมและคืนอุปกรณ      
9. ตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิชาพลศึกษา

เพียงพอสําหรับนักศึกษาไดศึกษาคนควา 
     

10 โสตทัศนอุปกรณท่ีจําเปนในการใช
ประกอบการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา 
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75 
ตอนท่ี  3.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    

3.1.  ดานครูผูสอน และการสอน 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
3.2.  ดานหลักสูตร โปรแกรมและกิจกรรมทางพลศึกษา  

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

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

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

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

3.3.  ดานการวัดผลและประเมินผล  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
3.4.  ดานตัวผูเรียน  

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

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

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

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

3.5.  ดานอุปกรณและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

DPU



76 
ตอนท่ี  4. แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     
 

1.  แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย    

 
          แนวทางในการแกปญหา  

ขอ 
 

รายการ สําคัญมาก
ท่ีสุด 

สําคัญมาก สําคัญ
ปานกลาง 

สําคัญนอย สําคัญ
นอยที่สุด 

1. จัดสัมมนาอาจารยผูสอนเร่ืองปญหา และ
แนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 

     

2. จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองเทคนิคการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 

     

3. จัดอบรมอาจารยผูสอนเร่ืองการนําเอา
เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ 

     

4. ฝายวิชาการปรับปรุงจํานวนหนวยกิจให
เหมาะสมกับจาํนวนคาบท่ีเรียน 

     

5. ฝายวิชาการปรับปรุงความเหมาะสมของ
ชวงเวลาที่จดัใหมีการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาเพื่อคุณภาพชีวติ 

     

6. ปรับปรุงการวัดผลประเมินผลใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 

     

7. ปรับปรุงการวัดผลประเมินผลทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

     

8. จัดสรรงบประมาณดานอุปกรณการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมกับสภาพท่ีเปนจริง 

     

9. ปรับปรุงและพัฒนาเอกสาร ตํารา เรียนวิชาพล
ศึกษา 
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77 
ตอนท่ี  5.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเพื่อ 
คุณภาพชีวติ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     

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