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บทสรุปผูบริหาร 

 
ชื่อเร่ือง      : การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ผูวิจัย       : อาจารยนเรศ  สุนทรชัย และอาจารยอธิพัชร   ดาดี    
สถาบัน      : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ปที่พิมพ    : 2552 
 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและ  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษา
ของอาจารยสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไป
ยังอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาจํานวน  13  ชุดและนักศึกษาจํานวน  375  ชุด รวมท้ังหมด  388 ชุด ผูวิจัยได
เก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับกลับคืนมาท้ังหมด 388 ชุด  คิดเปนรอยละ  100.00              การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยพบวา 
  
 การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประกอบดวย 6 ดาน ของอาจารยในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
ในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา   
รองลงมาคือดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานสมรรถภาพทางกาย   ดานความรู ความเขาใจ    ดานเจตคติ  ดาน
ทักษะกีฬา  ตามลําดับ สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดาน
การประเมินผลวิชาพลศึกษา  รองลงมาคือ ดานทักษะกีฬา ดานสมรรถภาพทางกาย  ดานเจตคติ  ดาน
คุณธรรมจริยธรรม    ดานความรู ความเขาใจ    ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
ขอเสนอแนะการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย พอสรุปไดดังนี ้
1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยควรจัดใหมีการอบรมสัมมนา อาจารยพลศึกษาเกี่ยวกับการ 

พัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู  
ความชํานาญ ดานการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2. อาจารยพลศึกษาควรจัดทําคูมือการวัดผลประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตโดย 
กําหนดเนื้อหา ทักษะ และพฤติกรรมท่ีจะวัดใหชัดเจน มีการวางแผนการวัดผลและประเมินผลใหตรงตาม
จุดประสงค และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห หาคุณภาพเกณฑท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. อาจารยพลศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือ 
คุณภาพชีวิต โดยใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดและใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและขอบขายของการวัดผล
ทางพลศึกษา 

4. อาจารยพลศึกษามีการวางแผนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลเอาไวลางหนา โดยกําหนด 
วิธีการทดสอบ มีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและสถานท่ีใหพรอม 

5. อาจารยสอนวิชาพลศึกษาตองช้ีแจงใหนักศึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอบขายของการ 
วัดผลและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาของปญหา 
 

การพลศึกษาเปนการศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในการท่ีจะชวยสงเสริมให
นักศึกษาไดมีการพัฒนาการท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาสามารถมีชีวิตอยูไดในสังคม
ปจจุบันไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ พลศึกษาจึงเปนวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาตองเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
คุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะเปนไปตามที่เปาหมายกําหนดไวเพียงใด ขอมูลท่ีแสดงถึงบัณฑิตของสถาบัน
สวนหนึ่งตองอาศัยการวัดและการประเมินผล ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยูหรือ
สิ้นสุดไปแลวตลอดระยะเวลาท่ีผานมา อาจารยไดทําหนาท่ีสอนและประเมินผลการเรียนการสอน ตามความรู
ความสามารถท่ีตนมีอยูและคอนขางดีมีความเปนเอกเทศ อาจารยผูสอนไดเลือกใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดผลท่ี
เห็นวาเหมาะสมกับลักษณะวิชาท่ีตนสอน วัดความรู ความคดิ ความสามารถ และทักษะของนักศึกษาผลการวัด
กําหนดอกมาในรูปของคะแนน ซึ่งยังไมอาจยืนยันไดวาการใหคะแนนแกนักศึกษา มีความยุติธรรมเคร่ืองท่ีใช
วัดผลการเรียน มีความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันเพียงพอ การตัดสินผลการเรียนไมสูงหรือไมต่ําเกินไป      
ดังนั้นความสามารถในการวัดและประเมินผล ของอาจารยจึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอการระบุความสามารถท่ี
แทจริงของนักศึกษา 

การวัดผลประเมินผลเปนเครื่องมือช้ีถึงคุณภาพของการศึกษาและอนาคตของชาติเพราะ ถาผูเรียน 
ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ก็ยอมนําไปสูการประสบความสําเร็จในการประกอบกิจกรร
ดําเนินชีวิตอยูในสังคม อาจารยพลศึกษาจึงจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญและสนใจตอวิธีการวัดผลและ
ประเมินผล โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเปนสวนสําคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาระดับนี้ เปนชวงท่ี
สรางคนใหสําเร็จออกไปประกอบอาชีพการงานถาหากอาจารยผูสอนละเลย ไมใหความสนใจหรือวิธีการวัด
และประเมินผลไมถูกตองและไมสามารถประเมินผลการเรียนการสอน ตรงตามวัตถุประสงคแลว การเรียนการ
สอนนั้นก็ยอมไมประสบผลสําเร็จ อาจกลาวไดวาเปนความลมเหลวทางการศึกษา ซึ่งเปนอันตรายอยางย่ิงตอ
การพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองสุขภาพและพลานามัยของ
นักศึกษา  จึงไดกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษาเปนวิชาบังคับไวในทุกหลักสูตร ซึ่งมีการ
พัฒนามาเปนลําดับ โดยปจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 1 รายวิชา คือ  GE 120  พลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชามนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย กําหนดไวในทุก 
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หลักสูตรจํานวน  1 หนวยกิต   ซึ่งเปนรายวิชาท่ีวาดวยความรูและทักษะท่ัวไปเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพ่ือ
ความสมบูรณของรางกาย และจิตใจ  โดยการเนนกิจกรรมการออกกําลังกายและนันทนาการท่ีปลูกฝงคุณธรรม  
จริยธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา     โดยใหนักศึกษาเลือกเรียน
กิจกรรมพลศึกษาตามความสมัครใจ ซึ่งในปจจุบันมีอาจารยผูสอนในวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตจํานวน
ท้ังสิ้น  14  ทาน   จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลวิชาพลศึกษา พบวา
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ของอาจารยพลศึกษา คือ
สถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก มีเวลาวัดคอนขางจํากัด มีปญหาในการตัดสินใหคะแนนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมดานคุณธรรมและทัศนคติ ซึ่งตองตองใชการพิจารณาเปนรายบุคคลรวมไปถึงขาดความรูและ
ประสบการณในการสรางแบบทดสอบอีกดวย ดวยเหตุผลขางตนจึงทําใหผูวิจัยซึ่งเปนผูหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปน
อาจารยวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาวิธีการ
วัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาวีธี
การวัดประเมินผลวิชาพลศึกษาของอาจารยสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย 

2.  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษาของอาจารยสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
1  ประชากร  ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกอาจารยพลศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย   
2. การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในดานตาง ๆ  ดังนี ้
  2.1  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ 
  2.2  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 
  2.3  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย 
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  2.4  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
  2.5  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานเจตคติ 
  2.6  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการประเมินผลวิชาพลศึกษา 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  การพัฒนา  หมายถึง กระบวนการดําเนินงานและการจัดการอยางมีระบบแบบแผน ที่มี 
จุดมุงหมายตอการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตทําใหขาดประสิทธิภาพและสามารถหา
วิธีการทําใหบรรลุวัตถปุระสงคได 

2.  การวัดผล หมายถึง กระบวนการที่ใชในการเปรียบเทียบสิ่งท่ีตองการทราบกับเครื่องมือ 
เพ่ือใหทราบถึงปริมาณตัวเลข หรือกําหนดคาออกมาเปนสัญลักษณท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะ 
ของสิ่งท่ีวัด โดย อาศัยกฎเกณฑท่ีเช่ือถือได   

3.  การประเมินผล หมายถึง กระบวนการท่ีใชกําหนดคาหรือตัดสินคาสิ่งท่ีตองการจะทราบใน 
ภาพรวมโดยอาศัยขอมูลจากการทดสอบและวัดผล มาเปรียบเทียบเกณฑเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจ 

4.  วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต  หมายถึง  รายวิชาพ้ืนฐานท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี  
ในหมวดศึกษาท่ัวไป  

5.  อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต หมายถึง อาจารยท่ีทําหนาท่ีผูสอนวิชาพล 
ศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

6.  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีเคยผานการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตมาแลว 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   

 2.ไดแนวทางในการพัฒนาวิธีการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษาของอาจารยสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอเปนหัวขอดังตอไปน้ี
1. ความหมายของวัดผล การประเมินผล 

1.1.  ความหมายของการวัดผล 
       1.2.  ความหมายของการประเมินผล  

2.  หลักการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลพลศึกษา 
2.1 จุดมุงหมายของการวัดผลพลศึกษา 

        2.2. วิธีการวัดผลทางพลศึกษา 
   2.3.  เปาหมายของการวัดผลและประเมินผลพลศึกษา 

2.4  เปาหมายของการวัดและประเมินผลท่ีเปนภาพรวม 
3.  การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3.1.  ความมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.2.  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

       3.3.  วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต   GE  120 
4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

4.1.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
4.2.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ 

 
1.  ความหมายของวัดผล การประเมินผล  
 1.1  ความหมายของการวัดผล 
 การวัดผลตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา  measurement ซึ่งไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 อีเบลและฟริสบี  (Ebel and Frisbie, 1986) ใหความหมายของการวัดผล หมายถึงกระบวนการในการ
กําหนดจํานวนใหแกแตละสมาชิกท่ีอยูในกลุมสิ่งของหรือบุคคลท่ีตองการวัด เพ่ือบงช้ีใหเห็นถึงความแตกตาง
ของคุณลักษณะท่ีจะวัดของสิ่งของหรือของบุคคลนั้น ๆ   
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 แอราเซี่ยน (Airasisan W. Peter, 1997) ใหความหมายของการวัดผล หมายถึงเปนกระบวนการเชิง
ปริมาณหรือการกําหนดตัวเลขใหกับสิ่งที่มาปฏิบัติ การใหคะแนนเปนตัวเลข ท่ีอธิบายถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติ  
 สมศักดิ์  สินธุรเวชญ (2531) ไดใหความหมายการวัด (measurement) หมายถึง กระบวนการหรือ
วิธีการใด ๆ  ท่ีจะใหไดมาซึ่งปริมาณจํานวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาด สมรรถภาพท่ีเปนนามธรรมของสิ่ง
ท่ีวัด 
 อีเบลและฟริสบี  (Ebel and Frisbie, 1986) กลาววาการวัดผลเปนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีมี
ความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
 ธอรนไดค  และคณะ (Thorndike, et al 1991) ไดอธิบายวา การวัดผล หมายถึง การวัดคุณภาพหรือ
คุณลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลไมใชมุงวัดสิ่งของหรือตัวบุคคล โดยตรง 
 อุทุมพร จามรมาน (2530) กลาววาการวัด คือการกําหนดตัวเลขใหกับลักษณะตามกฎท่ีกําหนด  
 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) กลาววาการวัดเปนกระบวนการเชิงปริมาณในการกําหนดคาเปน
ตัวเลขหรือสัญลักษณท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งท่ีวัดโดยอาศัยกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
 จากความหมายดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา การวัดผล (measurement) หมายถึงกระบวนการกําหนด
ตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทนปริมาณ หรือ 
คุณภาพของคุณลักษณะ ที่จะวัด 
  
 1.2.  ความหมายของการประเมินผล  
 การประเมินผลตรงกับคําภาษาอังกฤษวา evaluation ซึ่งมีคําอื่น ๆ ท่ีมีความหมายใกลเคียงและ
เกี่ยวของกันหลายคํา เชน assessment, adaptation และ follow up ซึ่งมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน    
 กูด (Good. 1973อางถึงในสุจิตรา  บุญเกิด,  2543) ไดใหความหมายของ การประเมินผล  หมายถึง 
กระบวนการคนหาหรือตัดสินคุณคา หรือจํานวนของบางสิ่งบางอยางโดยใชมาตรฐานของการประเมิน รวมทั้ง
การตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายในและเกณฑภายนอก 
 วีรพล  สุวรรณนันท (2526) กลาววาการประเมินคา (appraisal) หมายถึง การตีราคาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
นิยมใชกับการประเมินโครงการและแผนเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบแผนหรือโครงการนั้น ๆ   
 จรัส  สุวรรณมาลา (2538) ไดใหความหมาย การตรวจสอบ (adaptation) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานเปนการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงกับเปาหมายหรือมาตรฐานของ 
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งานท่ีกําหนดไว เพ่ือที่จะตอบคําถามวาการดําเนนิงานเปนไปตามเปาหมายหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม มี
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และควรท่ีจะปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการดําเนินงานไดอยางไร 
 เยาวดี รางชัยกุล (2542) กลาวถึงการประเมินผล (assessment) หมายถึง กระบวนการของการรวบรวม
ขอมูลใหเปนระบบระเบียบ เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับนําไปสูการตัดสินใจในขั้นประเมินผล ซึ่งเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลจาก assessment 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2544) กลาววาการประเมินหมายถึง กระบวนการใชดุลยพินิจ (judgment) และ/
หรือ คานิยม และขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบผลท่ีวัดได
กับเกณฑท่ีกําหนดไว เกณฑที่กําหนดอาจเปนเกณฑแบบสัมพันธ หรืออิงกลุม หรือเกณฑสมบูรณ (absolute 
criteria)  
 ลวน  สายยศ : และอังคณา สายยศ (2543)  กลาวถึง  การสอนกับการวัดและการประเมินผลวา  การ
สอนและการสอบวัดผลและประเมินผลเกี่ยวของกันมาต้ังแตโบราณกาล   ดังคําพูดท่ีวา “ ท่ีไหนมีการสอนท่ีนั้น
มีการสอบ”  แตการสอบอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย  สมัยโบราณคนเรียนนอยครูอาจสอบปากเปลาได
สบายแลวประเมินวาสําเร็จควรกลับบานเมืองทํามาหากินไดแลว หรือยังตองเรียนอยูอีก  สมัยปจจุบันนักเรียน
จํานวนมากครูอาจารยมีจํานวนนอย  การสอบวัดมักจะใชแบบทดสอบแทน  หลักสูตรเปนจุดหมายปลายทางท่ี
วางไว  ครูเปนผูสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมที่หลักสูตรกําหนด  การท่ีรูวานักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ
หรือไมจําเปนตองสอบ  การวัดและประเมินผลจึงมีอยูในแวดวงของการเรียนการสอนตลอดเวลา  ไมอยางนั้น
แลวครูจะสรุปผลไดอยางไร  ดังเชนปญหา 
   -  รูไดอยางไรวาเนื้อหาวิชานี้ควรสอนระดับช้ันไหน 
   -  หลักสูตรควรเพิ่มควรขยายอะไรใหเหมาะสมกับสถานการณ 
    -  การเรียนการสอนเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนหรือเปลา 
   -  ทําอยางไรนักเรียนจึงสามารถเรียนรูไดสูงสุด 
   -  รูไดอยางไรวาเด็กมีความสามารถระดับใด 
   -  นักเรียนคนไหนควรเรียนซอมเสริมหรือผานไปไดเลย 
   -  นักเรียนคนไหนควรเรียนในแผนการศึกษาไหน 
   -  นักเรียนคนไหนควรไปหาครูแนะแนวหรือจิตแพทย 
   -  จะอธิบายความกาวหนาทางวิชาการของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร 
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การสรุปปญหาดังกลาวจําเปนจะตองใชหลักการวัดและประเมินผล  แลวจะทําการแกไขปญหาเปนไปในทางท่ี
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรมากที่สุด  การเรียนการสอนกับการวัดผลและประเมินผลจึงมักจะเกี่ยวของกันใน
ดาน  จุดมุงหมายการเรียนการสอน  พฤติกรรมพ้ืนฐานของนักเรียน  การเลือกใชวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  การ
สอบกอนสอบหลังเพ่ือปะเมินผลการเรียนรู      มีในวิชาชีพอื่นท่ีไมใชเร่ืองการเรียนการสอน  การสอบวัดผล
และประเมินผลก็มีบทบาท               ในการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน  การประเมินผลงานการปฏิบัติท่ี
กําลังทําอยู เพ่ือจัดอันดับหรือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีตั้งเปาหมายไว   
 
 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการกําหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณใหกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีแทนปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะท่ีตองการวัด 
และนําไปสูการตัดสินใจหรือพิจารณาใหคุณคาของสิ่งนั้น  การประเมินจึงเปนการนําผลจากการวัดมาตัดสินใจ
โดยใชดุลยพินิจของผูประเมินเทียบกับเกณฑ ซึ่งตัวอยางของการประเมิน เชน กรณีการสอบวัดความรูผูเรียน 
เพ่ือใชแบบทดสอบวัดไดคะแนนออกมาแลว นํามาเทียบกับเกณฑ ปรากฏวาไดคะแนนสูงกวาเกณฑจึงประเมิน
ใหผานเปนตน   
 
2.  หลักการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลพลศึกษา 

 การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญ ท่ีช้ีใหเห็นวาการศึกษานั้นประสบผลสําเร็จเพียงใด จะ
เห็นวาการวัดและประเมินผลจําเปนท่ีจะตองสอดคลองกับดานอื่น   ๆ  ในกระบวนการเรียนการสอนดวย     ดังท่ี 

วิริยา บุญชัย (2529) ไดกลาวถึงการประเมินผลวาเปนศิลปะของการวินิจฉัยโดยใชเคร่ืองมือที่มีความ
ตรงอยูแลวเปนเกณฑ หรือมาตรฐานเปรียบเทียบเพ่ือนําเอาการประเมินผลมาใช เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนท่ัวๆ ไปจะมีวงจรตอเนื่องกัน ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1.  กําหนดวัตถุประสงค ( Objective ) โดยพิจารณาจากปรัชญาในการจัดการศึกษา 
 2.  การดําเนินการสอนการเรียน ( Methodology and Instruction) โดยมุงใหผูเรียนได 

ประสบการณการเรียน ( Learning Experiences )  
3.   การประเมินผล (Evaluation) ทําใหทราบวาประสบการณตางๆ ท่ีผูเรียนไดรับนั้นบรรล ุ

เปาหมายทีกําหนดไดมากนอยเพียงใด 
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การทดสอบ 
ในกระบวนการทดสอบ  การวัดและประเมินผล องคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอกระบวน    การท่ี

จะไดมาซึ่งขอมูลท่ีถูกตองตรงกับการความเปนจริงมากท่ีสุด ซึ่งจะตองนํามาพิจารณาก็คือ แบบทดสอบ  ท่ีจะ
นํามาใช  มีผูมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของแบบทดสอบไวหลายทาน ดังนี้ 

วิริยา บุญชัย  (2529) ใหความหมายวา แบบทดสอบ หมายถึง แบบ หรือเครื่องมือหรือกระบวนการ
สําหรับวัดความสามารถ ความสัมฤทธิ์ หรือความสนใจของบุคคลท่ีแสดงออกมาแบบทดสอบนี้ใชวัดสิ่งที่เราไม
สามารถวัดโดยตรงได ซึ่งจะวัดไดก็ตอเม่ือบุคคลท่ีแสดงผล หรือ          กระทําออกมากอน เชน จะวัด
ความสามารถทางปญญาก็ผูนั้นทําขอสอบ ตองการวัดกําลังขาก็ ตองใหมีการกระโดด  ถามีกําลังมากก็กระโดด
ไกลหรือไดสูงมาก  มิใชวาเอาเทปมาวัดขาถาขาโต ก็มีกําลังขาดี หรือตองการจะทราบวานักเรียนเลน
บาสเกตบอลไดดีเพียงใดก็ใหนักเรียนเลนใหดู  วัดก็จะทราบได แบบทดสอบนี้เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งในการ
ประเมินผล 

วินิต  กองบุญเทียม (2536) ใหความหมายวา แบบทดสอบ หมายถึง แบบหรือ เครื่องมือท่ีใชในการวัด
สิ่งตางๆ  ในสิ่งท่ีเราตองการทราบ เชน ถาเราตองการทราบวานายกมล มีความสูงเทาใด ก็เอาเครื่องมือวัดความ
สูงมาวัด นายกมล ผลออกมาวา นายกมล สูง 170  เซนติเมตร  เคร่ืองวัดความสูงก็คือแบบทดสอบ เคร่ืองมือวัด
หรือแบบทดสอบถาไมนําไปใชในกระบวนการวัดผลก็เปนวัตถุธรรมดา หรือสิ่งของธรรมดานั่นเอง ใน
กระบวนการวัดผลแบบทดสอบเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมาก เพราะแบบทดสอบจะเปนตัววัดใหไดผลออกมา ถา 
เคร่ืองมือวัดหรือแบบทดสอบไมดี ก็จะทําใหผลของการวัดออกมาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงไป ในทางพล
ศึกษาแบบทดสอบมีความสําคัญมากท่ีใชในกระบวนการวัดผลก็เปนวัตถุธรรมดา หรือสิ่งของธรรมดานั่นเอง 
ในกระบวนการวัดผลแบบทดสอบ       เปนสิ่งสําคัญเปนอยางมาก เพราะแบบทดสอบจะเปนตัววัดใหไดผล
ออกมา ถาเคร่ืองมือวัดหรือแบบ    ทดสอบไมดี ก็จะทําใหผลของการวัดออกมาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง
ไป ในทางพลศึกษาแบบทดสอบมีความสําคัญมากท่ีใชในกระบวนการวัดผล  เพ่ือใหทราบถึงสิ่งตางๆ ที่เรา
ตองการทราบ เชน ถาเราสอนบาสเกตบอล ตองการท่ีจะทราบวาเด็กท่ีเราสอนมีการพัฒนาตามกระบวนการ 
หรือตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไม ตองเลือกแบบทดสอบบาสเกตบอลใหดีสามารถนําไปวัดแลวไดผลเพ่ือ
นํามาประเมินไดถูกตองและแนนอน  นอกจากนี้ยังไดแบงประเภทของแบบทดสอบทางพลศึกษา แบงเปน 2 
ประเภท คือ 

1.  แบบทดสอบท่ีครูสรางขึ้น (Teacher- Made-Test) เปนแบบทดสอบที่พบท่ัว ๆ  ไปเปนแบบทดสอบท่ี
ครูสรางขึ้นเพื่อใชในกระบวนการวัดผลท่ีตัวเองรับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ 
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      1.1  เหมาะสม หรือตรงกับหนวยของการสอนที่ครูกําหนดขึ้นตามเนื้อหาความยากงาย 
      1.2  การสรางแบบทดสอบนั้นวิธีการ เคร่ืองมือ และการใหคะแนนขึ้นอยูกับการกําหนด         

ของครูเอง โดยอาศัยความเที่ยงตรงจากหลักสูตรเปนเกณฑ 
      1.3  แบบทดสอบอาจจะไมเปนไปตามคะแนนมาตรฐานของสวนการศึกษานั้นๆ แตเปน 

คะแนนที่ครูสรางเกณฑคะแนนขึ้นมาใชเอง 
      1.4  เปนแบบทดสอบท่ีสรางขั้นมาเองอยางงายๆ รวดเร็ว ดังนั้นอาจไมดีเทากับแบบทดสอบ

มาตรฐาน 
      1.5  เปนแบบทดสอบท่ีไมเหมาะที่จะใหคนอื่นๆ นําไปใชอีกถึงแมจะสอนวิชาเดียวกัน       

เหมาะสําหรับการของผูสรางเอง เพราะสัมพันธกับการสอนตามหลักสูตรท่ีตนเองกําหนด 
2.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test ) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีวิธีการการวัดของเครื่องมือ  

และการหาคะแนนคงที่ เปนแบบทดสอบท่ีมีการสรางขึ้นและนํามาทดลองใช นํามา      วิเคราะหดูแลวเปน
แบบทดสอบท่ีใชได มีคาความเช่ือมันไดสูง (Reliability ) มีคาความเท่ียงตรงสูง(Validity) และมีเกณฑการ
ประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน สามารถนํามาวัดไดเปนอยางดี ใหผลการวัด       แนนอนถูกตอง และสามารถนําผลกา
วัดไปทําการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 พูนศักด์ิ  ประถมบุตร  ( 2532) ไดเสนอขั้นตอนในการดําเนินการทดสอบทางพลศึกษาไวดังนี้ คือ 

1. ศึกษาโครงสราง จุดประสงค  เนื้อวิชาทีสอนกําหนดสัดสวนของคุณลักษณะตองการ                       
จะวัด เชน จะวัดในดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยแตละดาน มากนอยเพียงใด 

2. สรางแบบทดสอบ หรือเลือกแบบทดสอบตามเกณฑ หรือวิธีการท่ีไดกลาวมา                                    
ใหเหมาะสมกับเพศ วัย ระดับช้ัน เพ่ือใชวัตถุลักษณะตางๆ ตามจุดประสงคท่ีต้ังไว 

3. ศึกษาวิธีใชแบบทดสอบ อุปกรณและเคร่ืองอํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิดความเขาใจ            
ในการดําเนินการทดสอบ การใหคะแนน และวีการแปลผล เปนตน 

4. วางแผนการทดสอบ โดยกําหนดเวลา สถานท่ี วิธีการในการทดสอบ โดยคํานึงถึงความ 
เปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย  ประหยัดท้ังเวลา บุคลากร และอุปกรณ ท่ีใชในการทดสอบ กา ร                            
ทดสอบจะกระทําเปนรายบุคล เปนหมู หรือเปนหมูแลวหมุนเวียนทดสอบเปนสถานีหรือจะทดสอบ                   
พรอม กันทุกคน จะทด สอบจาก กิจกรร มเบา ไปหาหนัก หรือสลับกันไป  มี เวลา พักระหวางกา ร                       
ทดสอบแตละรายการ มีการอบอุนรางกาย หรือมีการสาธิตกอนการทดสอบหรือไม 
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5. กอนการทดสอบ ใหทําการตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองมือ เครื่องอํานวยความ 

สะดวก สถานท่ีแบบฟอรมไหนการใหคะแนนในบันทึก  ผลการทดสอบใหพรอมท่ีจะใชงานไดหากพบวา              
มีปญหา เชน ชํารุดไมเรียบรอย หรือมีจํานวนไมเพียงพอจะไดรีบแกไขปรับปรุง หรือจัดหาจัดทํา    ใหอยูใน
สภาพเรียบรอยและเพียงพอตอความตองการในการทดสอบ 

6. ทดลองใชอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทดสอบเพื่อความถูกตอง 
แมนยําและสรางความชํานาญท่ีจะใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไดอยางถูกตองการและเรียบรอย 

7. ดําเนินการทดสอบ  นับวาเปนขั้นตอนท่ีสําคัญ ครูตองเตรียมนักเรียน เชน อธิบายและ 
สาธิตการทดสอบแตละรายการ บางรายการทดสอบอาจอนุญาตใหมีการอบอุนรา งกายกอนกา ร                  
ทดสอบการดําเนินการทดสอบจะทําเปนรายบุคคล เปนหมู หรือเปนหมูแลวหมุนเวียนทดสอบตาม        สถานี
ตางๆ หรือทดสอบพรอมกันท้ังหมดทุกคนการใหคะแนนกระทําโดยครู โดยหัวหนาหมู โดยคู        ของผูรับการ
ทดสอบ หรือใหผูรับการทดสอบบันทึกคะแนนตนเอง จะตองช้ีแจงใหผูรับการทสอบเขาใจและปฏิบัติถูกตอง 
ระหวางการทดสอบครูตองคอยควบคุมดูแลและสังเกตการณทดสอบหากมีขอบกพรองไมเรียบรอยจะทําการ
แกไขใหดําเนินการทดสอบ บรรลุผลเปนอยางดี 

8. การดําเนินการภายหลังการทดสอบ นําคะแนนที่ไดไปเทียบกับเกณฑปกติ หรือแปลงเปน 
คะแนนมาตรฐาน แลวทําการประเมินผลท้ังทักษะยอยและทักษะรวม เพื่อแปลความหมายหรือกําหนดระดับ
เกรด ออกมาตามระเบียบวิธีทางสถิติ การกําหนดเกรดอาจใชแบบอิงกลุม โดยใชคะแนนปกติ ( T- score)  หรือ
แบบอิงเกณฑตามรอยละของคะแนน 

การสรางแบบทดสอบ 
ในการทดสอบทางพลศึกษานั้น เม่ือครูพลศึกษาไดพิจารณาแบบทดสอบที่มีอยูแลวนํามาใช พบวา แบบทดสอบ
ท่ีมีอยูนั้นไมเหมาะสมกับผูเขารับการทดสอบหรือขาดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ หรือขาดอุปกรณ  จึง
มีความจําเปนท่ีจะสรางแบบทดสอบขึ้นใหม ซึ่งครูพลศึกษาสามารถทําได เพียงแตตองมีความรูความเขาใจ
ขั้นตอนวิธีการสรางแบบทดสอบและมีเทคนิคในการสรางโดยยึดหลกัวิทยาศาสตรก็จะทําใหแบบทดสอบ
คุณภาพนําไปใชได 

วินิต  กองบุญเทียม (2536) ไดเสนอแนะขั้นตอนวิธีการสรางแบบทดสอบทางพลศึกษาไดดังนี ้
1. ต้ังจุดมุงหมายในการทดสอบ วาตองการทดสอบอะไร เพ่ือท่ีจะไดสรางเคร่ืองมือในการ 

ทดสอบไดสอดคลองกับความตองการ 
2. ศึกษาในทักษะวิชาหรือกิจกรรมท่ีจะทําการทดสอบวามีเนื้อหาวิชา หรือทักษะของ 

แบบทดสอบจะไดสอบคลองกับเนื้อหาวิชา หรือทักษะตางๆ ของกิจกรรม 
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3. ศึกษาแบบทดสอบตางๆ ที่มีผูสรางขึ้น หรือมีการวิจัยมาแลว ท่ีสอดคลองหรือคลายคลึงกับ 

แบบทดสอบท่ีครูหรือผูฝกจะสราง เพ่ือสามารถท่ีจะดัดแปลงปรับปรุงนํามาสรางเปนแบบทดสอบที่ดีได 
4. กําหนดโครงสรางของแบบทดสอบที่จะสราง วาจะเปนแบบทดสอบลักษณะอยางไรมีกี่ 

รายการโดยพิจารณาใหสอดคลองกับสิ่งตางๆ ใหเหมาะสม 
5. ดําเนินสรางแบบทดสอบใหสัมพันธกับจุดมุงหมาย เนื้อหา หรือทักษะ กิจกรรมีท่ีจะทําการ 

ทดสอบ 
6. ทดลองนําแบบทดสอบไปใชโดยเลือกกลุมทดลอง ท่ีมีจํานวนเพียงพอและเหมาะสม 
7. พิจารณาแกไขปรับปรุงแบบทดสอบใหดีขึ้น โดยพิจารณาขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
8. นําแบบทดสอบไปหาความเท่ียงตรง การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบกระทําได         

หลายวิธี คือ 
8.1  โดยการเปรียบเทียบกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
8.2  การเปรียบเทียบกับผูเช่ียวชาญโดยใหผูเชี่ยวชาญทําการทดสอบและตรวจสอบ 
8.3  การรับรองความเท่ียงตรงโดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 

9. นําแบบทอสอบไปหาคาความเช่ือมั่น การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีหลายวิธี            
แตสําหรับการทดสอบทางพลศึกษา ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปฏิบัติสวนมาก จะนิยมหาคาความเช่ือม่ัน   โดย
วิธีการสอบซ้ํา ( Test-retest) 

10. ถาแบบทดสอบมีหลายรายการควรนํารายการท้ังหลายมาหาคาสหสัมพันธ ซึ่งกันและกัน 
เม่ือพบวา แบบทดสอบบายรายมีลักษณะใกลเคียงกัน หรือไปดวยกันไดก็ควรตัดท้ิงไป ใหเหลือในกลุมท่ีมี่
สหสัมพันธสูงเพียงรายการเดียว 

11. นําแบบทดสอบไปสรางเกณฑปกติ (Norm ) เพ่ือเปนเกณฑในการประเมินผล 
12. นําเอามาใชในการทดสอบและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือจะไดใชตอไป 
 
2.1.  จุดมุงหมายของการวัดผลพลศึกษา 
วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  (2539)  กลาววา จุดมุงหมายท่ัวไปของการวัดผลวิชาพลศึกษา       คือ 1. เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับตัวนักเรียน และ 2. เพ่ือปรับปรุงการสอน สวนจุดมุงหมายเฉพาะของการวัดผลมี 6 
ประการดังนี ้

1.  เพ่ือการวิเคราะหหรือวินิจฉัย การวัดผลมีความจําเปนตองใชในการวิเคราะหความแตกตางเกี่ยวกับ
ความสามารถ ความสนใจ และความตองการของนักเรียน เพื่อประโยชนตอการวางแผนและการควบคุมการจัด 
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โปรแกรมพลศึกษาใหเพียงพอเหมาะสม การไดรูถึงขอมูลเฉพาะตัวของนักเรียนแตละคนทําใหครูสามารถจัด
โปรแกรมท่ีชวยรักษาหรือแกไขความผิดปกติ โปรแกรมการฝกเปนประจํา และโปรแกรมเรงรัดไดตอไป 

2. เพื่อการแบงกลุม การแบงกลุมนักเรียนไมวาจะเปนในลักษณะแบบเดียวกันหรือผสมผสานกัน 
บางครั้งจะมีประโยชนตอการเลือกแบบการสอน การแขงขัน หรือการจัดประสบการณตางๆ การแบงกลุมใน
ลักษณะดังกลาวมักขึ้นอยูกับผลท่ีไดจากการวัดผลอยางถูกตอง 

3.  เพ่ือความสัมฤทธิผล การวัดผลจําเปนตองกระทําใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย และมีการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลและความกาวหนาของนักเรียนอยางถูกตอง ท้ังนี้ เพราะผลท่ีบันทึกไวจะเปนสิ่งช้ีแนะในการ
เลือกเนื้อหา การใหคะแนน และการสงเสริมความกาวหนาของนักเรียนตอไป 

4.  เพ่ือการบริหาร การวัดผลทําใหไดขอมูลสําหรับการพิจารณาหาวิธีสอนท่ีดีท่ีสุด และเปนขอมูลท่ีใช
ในการแนะแนวนักเรียนใหไดรับประสบการณท่ีดีเพียงพอ การวัดผลที่แมนยําจะชวยใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูมากขึ้น และทําใหทราบวานักเรียนคนใดมีความพรอมที่จะพัฒนาไปสูระดับท่ีสูงขึ้น
ตอไปอีก การบริหารการทดสอบท่ีถูกตองเหมาะสมจะชวยใหไดขอมูลท่ีตองการ และจําเปนสําหรับตัวนักเรียน 
ครู พอแม ผูปกครอง และผูบริหารโรงเรียน 

5.  เพ่ือการแนะแนว ผลจาการทดสอบตามจุดมุงหมายจะมีประโยชนสําหรับการประเมินผลตัวครูและ
ประสิทธิภาพในการสอนของครู และผลจาการทดสอบเปนตัวบงชี้ไดดวยวาการทํางานของครูบรรลุจุดมุงหมาย
ท่ีตนเองกําหนดไวหรือไม 

6.  เพ่ือการวิจัย  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่สามารถศึกษาและทําการวิจัยไดมากมายตัวอยาง              เชน 
งานวิจัยท่ีจําเปนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชวิธีสอน งานวิจัยเกี่ยวกับอัตราความกาวหนาของ
นักเรียนงานเกี่ยวกับสรีรวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยา (มีประโยชนตอการจัดกิจกรรมพลศึกษาตางๆ ) และ
งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียน เปนตน 

 
ประโยชนของการวัดผล 
วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ (2539) กลาววา ผลท่ีไดจากการวัดผลจะนําไปใชประโยชน ดังตอไปนี ้
1.   การจัดตําแหนง  การวัดผลจะใชการจัดตําแหนงของนักเรียนในช้ันหรือในกลุมตามความ    สามารถ 

หรือคะแนนท่ีไดจากการวัดผล เชน การวัดสวนสูงและการชั่งน้ําหนัก สามารถนําไปใชในการแบงกลุมนักเรียน
ไดโดยใชเกณฑมาตรฐาน 

2.   การวินิจฉัย  การวัดผลใชในการวินิจฉัยความออนแอของนักเรียน จุดมุงหมายของการวินิจฉัยก็เพ่ือ
ตรวจสอบความออนแอเพื่อใหการบําบัดรักษาดวยกิจกรรมเฉพาะราย ในการแบงกลุมนักเรียนอาจทําตามการ 
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วินิจฉัยความแข็งแรงหรือความออนแอก็ได   การวินิจฉัยจึงเปนความพยายามอยางยิ่ง ท่ีจะแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะจองความออนแอของนักเรียนออกมา โดยใชเกณฑมาตรฐาน 

3.   การประเมินผลการเรียน เปาหมายหลักของการวัดผลนักเรียนก็เพื่อการตัดสินวานักเรียนเกิด 
สัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของการสอนหรือไม โดยทําการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานในการจัดตําแหนง
ตามการวินิจฉัย และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะนํามาประกอบกัน เพ่ือสรุปผลท่ีจะนําไปใชประโยชนตอ
การสอนของครูตอไป 

4.  การทํานาย  ครูอาจนําผลท่ีไดจากการวัดและประเมินผลไปทํานายระดับสัมฤทธิผลของ 
นักเรียนในกิจกรรมพลศึกษาตอๆ ไปในภายภาคหนาได 

5.  การประเมินผลโปรแกรม การวัดผลจะนําไปใชประเมินโปรแกรมหรือหลักสูตรพลศึกษาท่ีจัดขึ้นใน
โรงเรียน 

6.  การสรางแรงจูงใจ   การวัดและประเมินผลความสามารถในหารเคลื่อนไหวสามารถนําไปใช 
ประโยชนตอการสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนได เพราะการประสบความสําเร็จในการเรียนหรือสัมฤทธิผลจะ
ชวยกระตุนใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตํ่าตองการพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีความสารถสูงขึ้นไป 
           
 อเนก  เพียรอนุกุล บุตร  (2527 ) กลาวถึง ประโยชนของการวัดและประเมิน ทางพลศึกษา    
(Use in Physical Education)วาการวัดและประเมินทางการศึกษาเปนกิจกรรม    ท่ีเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ขอมูล และการวินิจฉัยคุณคาเกี่ยวกับสิ่งนําเขาหรือปจจัยนําเขากระบวนการ และผลิตผลทางการศึกษา เชน 
ความรูพ้ืนฐานของนักเรียน  หลักสูตร แบบเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ผลของการศึกษาแมแตกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนั้น การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาจึงมีประโยชนมากมายหลายดาน แตในสถานภาพ
ปจจุบันเราใช การวัดและประเมินเพ่ือประโยชนในการตัดสินผลการเรียน และการสอบคัดเลอืก เปนสวนใหญ              
แตความจริงและยังอาจใชการวัดและประเมินทางพลศึกษา เพ่ือประโยชนท่ีเกี่ยวกับนักเรียน เกี่ยวกับครู เกี่ยวกับ
การบริหาร เกี่ยวกับหลักสูตร เกี่ยวกับการแนะแนว เกี่ยวกับการวิจัย              และประเมินโครงการและอื่นๆ อีก
มากมาย จึงอาจจําแนกประโยชนเปนดาน ๆ ได ดังนี ้
              1.  เพ่ือจัดตําแหนง ( Placement ) ใชผลการสอบบอกสถานภาพของบุคคลวา มีความรู ความสามารถ 
ทักษะ มากนอย สูงตํ่า เดนนอย มีตําแหนงอยูระดับใดของกลุม หรือเปรียบเกณฑแลวอยูในระดับใด นําไปใช
ประโยชน ดังนี ้
  1.1 ใชสําหรับแยกประเภท (Classification) โดยจัดตําแหนงเปนประเภท เปนกลุม เปนพวก 
เชน ใชในการใหระดับคะแนน และตัดสินได ตก (Grading) 
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  1.2 ใชประเมินพฤติกรรมนําเขา (Entry behavior) กอนการสอน เชนกลุมท่ีไมมีทักษะพ้ืนฐาน 
กลุมท่ีมีความสามารถทางลู ลาน กลุมที่เกงเฉพาะอยาง เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน ระดับผลสัมฤทธิ์ และอื่นๆในทางพลศึกษา การแบงกลุมตามความสามารถใกลเคียงกัน เปนสิ่งจําเปนตอ
สัมฤทธิ์ผลของการเรียนการสอนมาก 
       1.3ใชกระตุนนักเรียน (Motivating student) การจัดตําแหนงอาจใชเปนเคร่ืองมือกระตุน
นักเรียนโดยใหนักเรียนรูสถานภาพของตนจากผลการทดสอบ เชน การฝกตัวเองเพ่ิมเติม อยางไรก็ตามผูท่ีไดรับ
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) ทางบวกก็จะได การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) แตผูไดขอมูล
ยอนกลับทางลบ ก็จะไดการเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) และลดความกระตือรือรนจึงตอง
พยายาม ต้ังจุดมุงหมายใหเหมาะสมไมสูงเกินไปจนทําใหทอถอย 
      1.4  ใชสําหรับคัดเลือก (Selection) ในการจัดตําแหนงความสามารถและทักษะทาง         พล
ศึกษาอาจใชในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ในบางสาขาหรือกิจกรรม จึงใชในการคัดเลือกได เชนการคัดเลือกเขา
ศึกษาตอหรือทํางานในบางสาขา สารนิเทศใหนักเรียนการคัดเลือกนักกีฬาจัดเปนทีมเพ่ือการแขงขัน 
 2.  เพ่ือวินิจฉัย (Diagnosis) ใชผลการทดสอบ และประเมินในการวินิจฉัยจุดเดนจุดออน 
ของพฤติกรรมท้ังในชวงกอนเรียน ระหวางเรียน และเม่ือเรียนจบหนวยหรือกระบวนการวิชา      เพ่ือจัด
กิจกรรมเสริมจุดเดนและแกไขเยียวยา ซอมเสริมสวนท่ีเปนจุดออนและจุดบกพรอง เชน วินิจฉัยความบกพรอง
ทางกายกอนการสอน การแกไขปรับปรุงทักษะพ้ืนฐานแตละขั้นตอนหรือ   เม่ือสิ้นสุดหนวยการสอน ผลการ
สอบเพื่อวินิจฉัยนําไปใชประโยชนในดานการเรียนของนักเรียน และการสอนของครูการเรียนของนักเรียน เมื่อ
ผลจากการทดลองชี้เฉพาะวา ออน-เกง ตรงไหน     จากพ้ืนฐานในเร่ืองใด ขาดทักษะและสมรรถภาพดานใด ก็
จะเปนขอมูล สารสนเทศใหนักเรียนสามารถฝกหัดดวยตนเอง ปรับปรุงสมรรถภาพ วิธีการเรียนและฝกดวย 
ตนเองหรือมีผูอื่น เชน ครูกลุมเพ่ือนชวยเหลือแนะนําเปนรายบุคคล  หรือกลุมยอย  เชนฝกการเลี้ยงลู ก
บาสเกตบอลเพ่ิมเติมหรือพบวานักเรียนไมยืดแขนเต็มท่ีในการตีลูกแบดมินตันลูกโดง ก็ใชขอมูลนี้ใหฝกหัด
แกไขขอบกพรอง การสอนของครูผลจากการวินิจฉัยจากผลการสอบจะชวยใหเห็นจุดเดนและจุกออนของการ
สอนไดเชนกันวา ยาก-งายเกินไป วิธีใชไดผล มาก-นอย หรือไมไดผลเลยยังรวมไปถึงเนื้อหา อุปกรณ ความ
สนใจอีกดวย เชน ใชวิธีสอบแบบใหจับไมเทนนิสตีลูกที่สงมาในช่ัวโมงแรก เม่ือผานไป 3-4 อาทิตย พบวาแทบ
ท้ังกลุมหันขางไมได ยอเขาไมเปน และตีแบบสะบัดขอมือก็เปนสัญญาณใหมีการปรับปรุงการสอนเหลานั้น 
เปนตน 
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3. ใชประเมินความกาวหนา (Determining Student improvement) ผลของการสอบวัดจะชวยใน 

การบงช้ีความกาวหนาความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชวงใดชวงหนึ่งวาแตกตางจากชวงกอนหนานั้นเพียงใด
ท้ังในดานระดับ เชนความแมนยํา และชนิดประเภท เชนจากยืนยิง   เปนกระโดดยิงลูกบาสเกตบอล 
 4.  เพ่ือใชประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสอน (Teaching efficiency and 
Effectiveness) ท้ังโดยใชขอมูล สารนิเทศจากการสอบวัดเชิงวินิจฉัย การประเมินผลยอยและ        การ
ประเมินผลรวม (Formative and summative evaluation) จากผลการเรียนของนักเรียนนั่นเอง เชนนักเรียนในช้ัน
สวนใหญไมสามารถเรียนไดบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวย (Unit) หรือกระบวนวิชามีเหตุมีผลท่ีเปนไปได
อยางนอย 3 ประการ คือ การสอนบกพรอง นักเรียนบกพรอง หรือ วัตถุประสงคเนื้อหาไมเหมาะสมถานักเรียน
ปกติ วัตถุประสงคและเนื้อหาก็ไมสูงเกินไปก็มีเหตุผลเชื่อไดพอควรวาคงเปนสาเหตุบกพรองหรือประสิทธิผล
และประสิทธิภาพการสอนออนดอยหรือยอหยอนเกินไป การสอนยังอาจประเมินไดโดยใหนักเรียนประเมินคา 
(rate) การสอนในบางลักษณะเพ่ือนครูหรือผูบริหารสามารถใหเหตุผลเชิงประเมิน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง
การสอนไดดีขึ้นได 
 5.  เพ่ือใชปรับปรุงเนื้อหาของกระบวนวิชาไดเหมาะสม (Adjusting course content)  
การวัดอาจใชในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหนักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค ของกระบวนวิชาเพ่ิมขึ้นไดอาจ
ทําไดโดยเพ่ิมลดเวลาในบางสวน จัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอและฝกปฏิบัติเสียใหม เชน ในวิชาทักษะกีฬา 
บาสเกตบอล นักเรียนอาจยิงประตูมือเดียวได แตว่ิงแลวกระโดดยิงประตู   ไมคอยไดอาจตองสาธิตมากขึ้น ใช
เวลาในสวนนี้เพ่ิมขึ้น จัดลําดับขั้นตอนใหละเอียดขึ้น เชน ใหเลี้ยงลูกวิ่งแลวกระโดดยิงประตูหรือจัดลําดับ
ขั้นตอนฝกทักษะนั้นเสียใหม เปนตน 
 6.  เพ่ือใชในการประเมินหลักสูตรหรือโปรแกรม  (Evaluating the Curriculum and 
Program) ผลการสอบวัดอาจใชเปนสวนหนึ่งของขอมูลท่ีจะใชในการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาหรือโปรแกรม
ทางพลศึกษา ท้ังในดานวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา ประสบการณและทักษะที่คาดหวัง วัสดุประกอบหลักสูตรอัน 
ไดแก แบบเรียนและวัสดุอุปกรณ วามีความเหมาะสมหรือไมเพียงไรโดยดูจากผลการสอบวัดนักเรียนนั่นเอง 
เชนจํานวนรอยละของนักเรียนท่ีผานนําไปปฏิบัติในการเลนเกมจริงไดเพียงไร เปนตน อันจะนําไปสูการพัฒนา
หลักสูตรใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงตอไปได 
            7.  เพ่ือในการแนะแนว (Guidance) หลักสําคัญท่ีสดุของการแนะแนว คือ ชวยใหผูเรียน 
รูจักตนเอง เขาใจตนเอง  ทั้งในดานความสามารถ  ผลสัมฤทธิ์  ความสนใจเพ่ือใหเขาชวยตัวเองตัดสินดวยตัวเอง 
ขอมูลจากการวัดจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหนักเรียนวางแผนเกี่ยวกับการเรียนตอหรือเรียนในโปรแกรมทางผล
ศึกษาของตน 
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 8.  เพ่ือในการบริหาร  (Administration) กา รบริหาร การศึกษา มุง ที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด จึงตองการขอมูลที่ไดจากการวัดและประเมินเพ่ือใชในการตัดสินใจมากผลการสอบวัดจะชวยให
ฝายบริหารดําเนินการใดๆ เชิงบริหาร เพ่ือใชโปรแกรมและกระบวนวิชาทางพลศึกษาดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน การจัดทรัพยากรอุปกรณใหมเหมาะสม การจัดบุคลากร สถานท่ี การตรวจสอบคุณภาพ 
ความสัมพันธสอดคลองกับโครงการอื่น เปนตน  
 9.  เพ่ือประโยชนในการวิจัย (Research) การสอบวัดทางพลศึกษาจะชวยในการคนหาความรู  
ความจริงเกี่ยวกับการพลศึกษาไดมากมาย เชน วิธีการสอน เทคนิคกีฬา ชนิดอื่น  ๆ
 10.  เพ่ือสรางเกณฑปกติ (Norm) ของแบบทดสอบตางๆ ทางพลศึกษา  ความเจริญ  
การสราง ดัดแปลงแบบทดสอบทางพลศึกษา และใชทดสอบตามแบบทดสอบมาตรฐานและจะชวยใหสามารถ
นําขอมูลจากโรงเรียนตางๆ   เชน  กลุมโรงเรียนมาสรางเปนเกณฑปกติเฉพาะทองถิ่น เฉพาะสังคม  เพ่ือ
ประโยชนในการแปลความหมายคะแนนไดดี  อันสงผลใหสามารถพัฒนาการศึกษาใหกาวหนายิ่งขึ้นได 
 
 2.2  วิธีการวัดผลทางพลศึกษา 
 แบรโร ( Barrow. 1979 อางถึงในผาณิต  บิลมาศ, 2522)  กลาวถึงวิธีการวัดผลท่ีใชกันมากไดแก 
 1.  บันทึกประวัติสวนบุคล (Anecdotal Record) เปนเคร่ืองมือในการประเมินพฤติกรรมผูเรียนในการ
เรียนดานจริยธรรม 
 2.  แบบเลือกจากรายการ (Check List) เปนเคร่ืองมือใชรวบรวมขอมูลท้ังขบวนการทางพลศึกษาและ
ผลของพลศึกษา 
 3.  การสัมภาษณ (Interview) เหมือนแบบสอบถาม แตเปนการสอบถามแบบปากเปลา 
 4.  การสํารวจ (Inventory) โดยมากใชการวัดทัศนคติทางสุขภาพและประเมินพฤติกรรมทางเจตคติ 
              5.  การสังเกต (Observation) เปนการเฝาดูพฤติกรมการกระทําหรือสถานการณของนักเรียน 
 6.  แบบวัดการกระทําของรางกาย (Physical Performance Test) เปนแบบวัดท่ีมีความเปนปรนัย ใชวัด
การเคลื่อนไหวของมนุษย รวมท้ังความสามารถทางกลไก สมรรถภาพกลไกทักษะกีฬา รูปรางและการ
โภชนาการ 
 7.  แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนวิธีท่ีใชมากท่ีสุด เพ่ือใหไดขอมูลจากบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพ
ปจจุบันและประสบการณ โดยใหกรอกคะแนนสอบถามท่ีทําขึ้น 
 8. มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนการนําขบวนการสังเกตมาจัดลําดับใชประเมิน 
ความสามารถ ใชวัดทัศนคติ ความชอบ การมีน้ําใจนักกีฬา ความสามารถในการเลนกีฬา 
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 9.  สังคมมิติ (Sociometry) เปนการวัดความเจริญงอกงามทางสังคม 
 10.  แบบทดสอบท่ีใชเขียน (Written Test) ใชวัดความรูและความเขาใจ 
  
 ลวน  สายยศ : และอังคณา สายยศ (2543)  กลาวถึง  การสอนกับการวัดและการประเมินผลวา  
การสอนและการสอบวัดผลและประเมินผลเกี่ยวของกันมาต้ังแตโบราณกาล   ดังคําพูดท่ีวา “ ท่ีไหนมีการสอนท่ี
นั้นมีการสอบ”  แตการสอบอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย  สมัยโบราณคนเรียนนอยครูอาจสอบปากเปลาได
สบายแลวประเมินวาสําเร็จควรกลับบานเมืองทํามาหากินไดแลว หรือยังตองเรียนอยูอีก  สมัยปจจุบันนักเรียน
จํานวนมากครูอาจารยมีจํานวนนอย  การสอบวัดมักจะใชแบบทดสอบแทน  หลักสูตรเปนจุดหมายปลายทางท่ี
วางไว  ครูเปนผูสอนใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีหลักสูตรกําหนด  การท่ีรูวานักเรียนเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ
หรือไมจําเปนตองสอบ  การวัดและประเมินผลจึงมีอยูในแวดวงของการเรียนการสอนตลอดเวลา  ไมอยางนั้น
แลวครูจะสรุปผลไดอยางไร  ดังเชนปญหา 
   -  รูไดอยางไรวาเนื้อหาวิชานี้ควรสอนระดับช้ันไหน 
   -  หลักสูตรควรเพิ่มควรขยายอะไรใหเหมาะสมกับสถานการณ 
    -  การเรียนการสอนเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนหรือเปลา 
   -  ทําอยางไรนักเรียนจึงสามารถเรียนรูไดสูงสุด 
   -  รูไดอยางไรวาเด็กมีความสามารถระดับใด 
   -  นักเรียนคนไหนควรเรียนซอมเสริมหรือผานไปไดเลย 
   -  นักเรียนคนไหนควรเรียนในแผนการศึกษาไหน 
   -  นักเรียนคนไหนควรไปหาครูแนะแนวหรือจิตแพทย 
   -  จะอธิบายความกาวหนาทางวิชาการของเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร 

  
 การสรุปปญหาดังกลาวจําเปนจะตองใชหลักการวัดและประเมินผล  แลวจะทําการแกไขปญหา
เปนไปในทางที่ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตรมากท่ีสุด  การเรียนการสอนกับการวัดผลและประเมินผลจึงมักจะ
เกี่ยวของกันในดาน  จุดมุงหมายการเรียนการสอน  พฤติกรรมพ้ืนฐานของนักเรียน  การเลือกใชวิธีสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  การสอบกอนสอบหลังเพ่ือปะเมินผลการเรียนรู      มีในวิชาชีพอื่นท่ีไมใชเรื่องการเรียนการสอน  
การสอบวัดผลและประเมินผลก็มีบทบาท               ในการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงาน  การประเมินผล
งานการปฏิบัติท่ีกําลังทําอยู                  เพ่ือจัดอันดับหรือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ต้ังเปาหมายไว   
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              2.3.  เปาหมายของการวัดผลและประเมินผลพลศึกษา 
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้น ครูผูสอนสวนใหญจะมุงไปท่ีตัวนักเรียนเปนสําคัญดังท่ี        
พูนศักด์ิ ประถมบุตร ( 2532  ) ไดใหความสําคัญของจุดมุงหมายการวัดและประเมินผลการเรียน 
เพ่ือ 

1. จัดตําแหนง ( Placement) เปนการศึกษาวานักเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะพอเพียง ท่ี 
จะเริ่มบทเรียนหรือไม หรือจะทําการฝกในระดับใด ซึ่งผลท่ีไดรับจะเปนประโยชนตอการจําแนกประเภท( 
Classification) วานักเรียนมีพ้ืนฐานอยางไร เกงปานกลางหรือออน 

2. วินิจฉัย ( Diagnostic) ซึ่งทําใหทราบจุดเดนดอยของนักเรียนแตละคน เพ่ือเปนแนวทางให 
ครูปรับปรุงวิธีการสอน และสามารถซอมเสริมใหนักเรียนแตละคนไดอยางถูกตอง 

3. เปรียบเทียบความสามารถของตัวเด็กเอง ( Assessment) เปนการประเมินวานักเรียนมีความ 
งอกงามมากนอยเพียงใด วิธีนี้จะใชการทดสอบสองครั้งแลวนําผลที่ไดจากการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน 

4. เพ่ือไปใชทํานาย (Prediction) ผลจากการทดสอบจะแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือ 
การศึกษาตอ ชวยในการทํานายวาควรจะมุงไปทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ 

5. เพ่ือนําไปใชประเมินคา ( Evalution) โดยจะประเมินผลหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  
ผลจากการวัดจะเปนแนวในการใหระดับคะแนน 

วินิต กองบุญเทียม ( 2536) ไดช้ีใหเห็นถึงความมุงหมายของการวัดและประเมินผลทางพล 
ศึกษา ดังนี ้

1. เพ่ือตองการทราบวาผูเรียน มีความรู มีความเขาใจ มีทักษะความชํานาญในกิจกรรมทาง 
พลศึกษามากนอยเพียงใด 

2. เพ่ือตองการทราบวาผูเรียนมีสุขภาพ สมรรถภาพ ความแข็งแรงของรางกายมากนอย 
เพียงใด ท้ังกอนและหลังการเขาเรียน หรือเขารวมกิจกรรมพลศึกษา 

3. เพ่ือตองการทราบพัฒนาการทุกดานของผูเรียนหรือผูเขารวมกิจกรรมทางพลศึกษา 
4. เพ่ือตองการทราบถึงทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอการพลศึกษาอยางไร 
2.4.  เปาหมายของการวัดและประเมินผลท่ีเปนภาพรวม 
วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ ( 2539) ไดสรุปหลักใหญๆ ของปรัชญาการสอนพลศึกษาประเด็น 

สําคัญในการวัดและเมินผลในสาขาวิชาพลศึกษา เปาหมายของการสอน และกระบวนการสอนพลศึกษาดังนี ้
ปรัชญาการสอนพลศึกษา คือ การจัดประสบการณทางพลศึกษาใหแกผูเรียน มุงเสริมสมรรถภาพให

ครอบคลุมทุกๆ ดานมีบรรยากาศการสอนท่ีสนุกสนานราเริงควบคูไปดวย และสอดแทรกคุณลักษณะท่ีดี  
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โดยเฉพาะดานจริยธรรมโดยสมํ่าเสมอ วัดและประเมินผลดานความความแข็งแรงสมบูรณทางรางกาย จิตใจ 
ความรู ทักษะ สมรรถภาพ สุขภาพและคุณธรรม โดยถือวาการวัดผลเปนสวนหนึ่งของการสอนดวย 
 ประเด็นสําคัญในการวัดและประเมินผล คือ การวัดและประเมินผลท่ีครอบคลุมทุกดานท้ังความรู 
ทักษะ สมรรถภาพ สุขภาพ และคุณธรรม ครูผูสอนควรวัดท่ีสมรรถภาพทางกาย ความสนใจเขารวมกิจกรรม
ตางๆ การชวยเหลือซึ่งกันและกันและการพัฒนาความสามารถในการฝกกิจกรรมมากกวาความถูกตองง หรือ
ความสมบูรณในทักษะกีฬานั้นๆ ครูผูสอนควรปรับการวัดผลและประเมินผลใหตรงตามหลักสูตรและตาทมยุค
สมัย 
 กระบวนการสอนพลศึกษา 
 ครูผูสอนควรศึกษาและเขาใจในหลักสตูรท่ีจะสอนโดย พิจารณาถึง 4 ขั้นตอนของกระบวนการสอนอัน
เปนวงจรท่ีตอเนื่องกัน เพ่ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหถูกตองตรงตามหลักสูตร คือ 

1. จุดมุงหมาย 
2. เนื้อหา 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. การวัดผลและประเมินผล 
ประโยชนของการวัดผลและประเมินผล 
จากจุดประสงคของการวัดและประเมินผลการเรียน จะเห็นไดวาการวัดและประเมินผลการ 

เรียน จะทําใหเกิดประโยชนในหลายๆ ดาน เชน ประโยชนตอผูสอน ตอผูเรียน ประโยชนในการแนะแนว การ
บริหาร และการวิจัยเปนตน 

ประโยชนตอผูสอน 
1. ใหทราบพฤติกรรมเบ้ืองตนของผูเรียน เพ่ือชวยในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ 

ผูเรียน 
2. ชวยใหสามารถกําหนดปรับปรุงเปาหมายตามความเปนจริงสําหรับผูเรียนแตละระดับ 
3. ชวยใหผูสอนทราบวาไดสอนใหบรรลุจุดประสงคต้ังไวมากนอยเพียงใด 
4. ชวยในการประเมินผลและปรับปรุงเทคนิคการสอนแบบตางๆ ใหเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
5. ทําใหทราบถึงระดับสัมฤทธิ์ผลของผูเรียนในระดับตางๆ ของการเรียน 
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6. ชวยใหไดขอมูลเปนแนวทางในการเปรียบเทียบระดับสัมฤทธิ์ผลระหวางผูเรียนและเปน 

แนวทางในการใหอันดับคะแนนของผูเรียนดวย 
7. ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวา ผูเรียนมีความสามารถพอเพียงท่ีจะเลื่อนขั้นสูงขึ้นไป 

หรือไม 
ประโยชนตอผูเรียน 
1. ทําใหรูระดับความสามารถของตนเองในแตละดาน 
2. ทําใหรูสิ่งบกพรองท่ีตัวเองเริ่มปรับปรุงแกไข 
3. ชวยในกาเลือกเรียนวิชาชีพ 
4. ทําใหรูระดับความงอกงามในการเรียนของตน 
5. ทําใหตื่นตัวและมีความสนใจในการเรียน 
ประโยชนในการแนะแนว 
การวัดและประเมินผลทําใหผูเรียน ครูผูสอนตลอดจนฝายแนะแนวไดทราบวาผูเรียนมีจุดเดน 

จุดดอยในดานใดบาง ซึ่งจะมีประโยชนเปนแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนการเลือกชีพตลอดจน
การศึกษาตอ 
 ประโยชนในการบริหาร 
 กาวัดและประเมินผลทางพลศึกษาจะชวยใหขอมูลแกผูบริหารในการตัดสินใจดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม เชน การคัดเลือกบุคคล การตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพลศึกษา การ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการพลศึกษาในโรงเรียน การจัดหาวัสดุ  อุปกรณเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
ตลอดจนพิจารณาใหความดีความชอบ 
 ประโยชนดานการวิจัย 
 จากการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ทําใหมองเห็นปญหาตางๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนการ
บริหารท่ีควรศึกษาหาความจริง เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาและเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกาเรียน
การสอนใหดีย่ิงขึ้นตอไป 

 
วิริยา  บุญชัย ( 2529) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลทางพลศึกษาวาองคประกอบ ท่ีนํามา

ตัดสินคะแนนวิชาพลศึกษา ควรจะประกอบไปดวยการวัดท่ีครอบคลุม 
1. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนการพัฒนาการเคลื่อนไหวการทํางานของกลามเนื้อ  

ทักษะในการใชมือ ครูควรทดสอบเกี่ยวกับความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนทักษะของกิจกรรม ประเภทตางๆ  
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สมรรถภาพทางกาย ความสามารถทางดานกลไก และความสามารถในการเลน 

2. พุทธิพิสัย ( Cognitve Domain) เปนการพัฒนาดานสถิติปญญาการระลึกได ( Recall) การ 
จําได หรือการรูจัก (Recognition) การวัดดานนี้ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ กลไก หลักการเคลื่อนไหว  
กฎ กติกา ความปลอดภัย การสรางสมรรถภาพ ตลอดตนประวัติของกิจกรรมตางๆ  
 3.  เจตพิสัย  ( Affective Domain) เปนการประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งประกอบ ดวย
ความสนใจ ทัศนคติ ความซาบซึ่ง ความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความรวมมือ ความสามารถในการปรับตัว การเปน
ผูนําและความเปนผูตามเปนตน การวัดลักษณะทางสังคมวิธีนี้ คือ การสังเกตของครูและผูเรียนเอง โดยให
ผูเรียนประเมินคุณคาของตนเองและเพ่ือนรวมช้ันวิธีดังกลาวสามารถวัดเกี่ยวกับความมีน้ําใจเปนนักกีฬาการ
เปนผูนําและผูตามไดเปนอยางดี 
 
3.  การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3.1  ความมุงหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเปนสถาบันท่ีมีปณิธานในการผลิตบัณฑิตใหมีความ  เปนเลิศทางวิชาการ มี

คุณธรรม และอุทิศตนรับใชสังคม โดยมีเปาหมายของสถาบันคือ สรางเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดี มี
ความรูความสามารถเพียบพรอมดวยคุณธรรม วิชาศึกษาท่ัวไปจึงเปนวิชาที่มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

1. มีความรูกวางในวิชาพ้ืนฐานหลายสาขา  และวิทยาการท่ีเปนสากล เพ่ือทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  

2.  มีบุคลิกลักษณะดี มีมนุษยสัมพันธ มีความซื่อสัตย กตัญู ใฝรูใฝเรียน ความสําเร็จในงาน 
และมีโลกทัศนในการดําเนินชีวิตท่ีดีในสังคม 

3.  รูจัดคิดวิเคราะห และมีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาไดดวยวิถีทางปญญามีโลกทัศน 
กวางไกล เขาใจลักษณะของสังคมไทยในโลกปจจุบัน มีความเปนสากล 

4.  มีความเสียสละ  รับผิดชอบ และชวยเหลือสังคม และเปนผูชี้นําทิศทาง เพ่ือสืบทอด 
เจตนารมณท่ีดีตอสังคม 

3.2  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตองเรียนในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกิต โดยที่นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร
กําหนดใหเรียนรวมกันแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี ้
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กลุมวิชามนุษยศาสตร  6  หนวยกิต 

GE  120  พลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต        1   หนวยกิต 
GE  129  ทักษะการพัฒนาตนเอง                                   1   หนวยกิต 
 IL   103  สารสนเทศเพ่ือการคนควา                              1   หนวยกิต 
วิชาเลือก  1  รายวิชา                                                       3  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตร   9  หนวยกิต 
วิชาเลือก  1  รายวิชา                                                       3  หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6  หนวยกิต 
กลุมวิชาภาษา  9  หนวยกิต 

    
  3.3  วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต GE  120           

   จุดมุงหมายของวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 
1. เพ่ือใหผูเรียนทราบประวัติความเปนมาของพลศึกษา 
2. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3. เพ่ือใหผูเรียนไดใชกิจกรรมการออกกําลังกายเปนสื่อ เพ่ือพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจ   
4. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํากิจกรรมตาง ๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 
สาธิต  ลิ้มขจรเดช (2524) ไดทําการวิจัยเรื่อง  “ ปญหาการวัดและประเมินผล การเรียนการสอนวิชา

กิจกรรมพลศึกษาในวิทยาลัยพลศึกษา ” โดยสงแบบสอบถามไปยังอาจารยที่สอนกิจกรรมพลศึกษา ในวิทยาลัย
พลศึกษา จํานวน  277 คน ผลการวิจัยพบวา มีการเนนท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การสอบขอเขียนวัดความรู
เร่ืองการนําไปใช การสอบภาคปฎิบัติใชวิธีการสังเกตทาทางและความถูกตอง การวัดทักษะกีฬา ประเภท
รายบุคคลในภาคปฏิบัติจะทดสอบทักษะและใหแขงขัน การวัดผลประเภทชุดภาคปฏิบัติ   สังเกตทักษะเปน 
รายบุคคลและเลนเปนชุด นําผลจากการทดสอบมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนเกณฑประเมินผลตองใหตามท่ี
ผูทดสอบกําหนด มีการแจงแผนการสอน และระยะเวลาทดสอบเม่ือเริ่มตนภาคเรียน 
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ชวลิต ไกรวอง (2527 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ ปญหาการวัดและประเมินผล                        

การเรียนกิจกรรมพลศึกษาในวิทยาลัยครู ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการวัดและประเมินผล               
การเรียนวิชาพลศึกษาในวิทยาลัยครู โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังอาจารยพลศึกษา จํานวน 137 คน 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ดานระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนปญหาท่ีประสบมากคือ นักศึกษาไมทราบ                  

ระเบียบการวัดและประเมินผลของสภาการฝกหัดครูอยางลึกซึ้ง อาจารยผูสอนตีความระเบียบการวัด               
และประเมินผลบางขอแตกตางกัน 

2. ดานแบบทดสอบทักษะ คือ ขาดคูมือและอุปกรณตางๆ แบบทดสอบบางประเภทไมมี 
มาตรฐาน 

3. ดานความรู นักศึกษาขาดความสนใจในการสอบขอเขียนปลายภาค คูมือท่ีใชเปนแบบ                   
เรียนมีนอยทําใหยากตอการออกขอสอบดานความรู 

4. ดานสมรรถภาพทางกาย คือ ขาดสถานท่ีและเคร่ืองมือ อาจารยผูสอนทดสอบคนเดียวทํา 
ใหลาชาและเสียเวลา 

5. ดานทักษะ คือ การใหคะแนนทักษะกีฬาโดยการสอบเพียงครั้งเดียวทําใหเกิดความ 
ผิดพลาดได และเครื่องมือทดสอบทักษะกีฬามีนอย 

6. ดานเจตคติ คือ ไมมีเวลาในการสัมภาษณเจตคติของนักศึกษาเปนรายบุคคล 
7. ดานการประเมินผลการเรียน คือ การกําหนดสัดสวนในการประเมินผลดานขอเขียน                   

และดานทักษะของอาจารยผูสอนแตละคนแตกตางกัน 
 
สุจิตรา บุญเกิด (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองปญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ใน 

มหาวิทยาลัย .  การวิจัยครั้ งนี้ มี จุดมุงหมา  เพื่อศึกษาปญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ใน                          
มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนอาจารยพลศึกษา จํานวน 62  คน  และนักศึกษา จํานวน 
380  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยหาคา รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา F 
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ผลการวิจัยพบวา 

 1.  อาจารยพลศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา โดย     รวมอยูใน
ระดับนอย คือ ทางดานความรู ความเขาใจ ทางดานทักษะกีฬา ทางดานสมรรถภาพทางกาย ทางดานเจตคติ และ
ทางดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา และปญหาท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ทางดานคุณธรรม 
 2.  นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา โดยรวมอยูในระดับนอย 
คือทางดานความรู ความเขาใจ ทางดานทักษะกีฬา ทางดานเจตคติ และการประเมินผลวิชาพลศึกษา และปญหา
ท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ ทางดานสมรรถภาพทางกาย และทางดานคุณธรรม 
 3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางอาจารยพลศึกษาและนักศึกษาตางสถาบันเกี่ยวกับปญหา               
การวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาซึ่งแบงออกเปน 6  ดาน คือ ปญหาเกี่ยวกับทางดานความรูความเขาใจ  
ทางดานทักษะกีฬา  ทางดานสมรรถภาพทางกาย  ทางดานคุณธรรม ทางดานเจตคติ และทางดานการประเมินผล
วิชาพลศึกษา ผลการวิจัยพบวา อาจารยพลศึกษา และนักศึกษาตางสถาบันมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ัง 6 ดาน 
 จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศพอสรุปไดวา การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา  เพื่อการ
นําผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน  พัฒนาทักษะ  สมรรถภาพ  วิธีการเลนกีฬา  ควรใชวิธีการท่ีหลากหลายและตรง
กับจุดมุงหมายของการสอน  เชน  การสังเกต  การวัดการกระทําของรางกาย  เปนตน 
 

งานวิจัยในตางประเทศ 
 ผูวิจัยไดทําการสํารวจคนควางานวิจัยตางประเทศ ผูวิจัยเห็นวาเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้พอ
รวบรวมสรุปไดดังนี ้
 สตาร ( Starr. 1970  ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการวัดผล” เพ่ือตองการ
ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลวิชาท่ีเรียนโดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักเรียนฝกสอนปสุดทายระหวางป ค.ศ. 1967-1968 จํานวน 483 คน เปนชาย 220  คน หญิง 263 คน ฝกสอนอยู
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แหง ผลการวิจัยพบวา อันดับแรก ชอบวิธีการวัดผลจากงานที่ทําตลอดป คดิรอยละ 
56  รองลงมาชอบวิธีการวัดผลโดยคิดจากผลงานท่ีทํา 80 เปอรเซ็นต และคิดจากการสอบไล 20 เปอรเซ็นต คิด
เปนรอยละ 14 และนอยท่ีสุด ชอบใหตัดสินเฉพาะการสอบไลอยางเดียว คิดเปนรอยละ 2  

 
เบคเกอร ( Becker.1972) ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาของนักเรียนชาย ใน

วิทยาลัยชุมชนรัฐโอเรกอน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย กลุมประชากร ไดแก ครูพลศึกษาของ 
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วิทยาลัยชุมชนจํานวน 12  แหง ผลการวิจัยพบวา ครูพลศึกษามีวิธีการประเมินผลอยูในระดับดี แตการจัด
โปรแกรมทางพลศึกษา  และการจัดกิจกรรมพลศึกษายังตองปรับปรับอีกมากอุปกรณมีไมเพียงพอคุณวุฒิของ
ผูสอนวิชาพลศึกษา ควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

  
เมลนิชุค (Melnychuk.1992) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ ความเขาใจในการใช  หลักสูตรการศึกษาใน

ชีวิตจริงของครูพลศึกษา” โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความหมายของการนําหลักสูตรใหมไปใชของครูพล
ศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาวิธีการศึกษาดําเนินการ โดยการสังเคราะห เอกสาร วารสาร บทความ สังเกตการ
สอน สนทนา สัมภาษณ และการวิพาก วิจารณ ดวยเหตุผล ท้ังนี้เพ่ือมุงท่ีจะอธิบายแจกแจงพฤติกรรมและ
กิจกรรมตางๆ ในรายละเอียดของครูผูใชหลักสูตรโดยตรง ผลการวิจัยพบวา ครูมีความตองการในการชวย
สนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับตองการใหความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการใช
หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช นอกจากนั้นแลว
การรับฟงเสียงของครูบางก็จะเปนสิ่งท่ีดี เพราะสิ่งท่ีครูตองการไดแก การยอมรับนับถือ และเสถียรภาพในการ
ทํางานตลอดจนตองการเวลาและการสนับสนุนจากผูบริหาร 
  

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศพอสรุปไดวา การพัฒนาการวัดและประเมินผลทางพล
ศึกษา  เพ่ือนําผลมาใชในการพัฒนาผูเรียน  พัฒนาทักษะ  สมรรถภาพ  วิธีการเลนกีฬา  ควรใชวิธีการท่ี
หลากหลายและตรงกับจุดมุงหมายของการสอน  เชน  โดยการสังเคราะห เอกสาร วารสาร บทความ สังเกตการ
สอน สนทนา สัมภาษณ และการวิพาก วิจารณ เปนตน 
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บทที่  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยการนําเสนอเปนขั้นตอนดังนี ้
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนอาจารยผูสอนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต จํานวน 13  คน 

(โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจงไดกลุมประชากร 13 คน)  และนักศึกษา จํานวน  14,200  คนในการสุมตัวอยาง
ประชากรผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ( R.V.Krejcie และ D.W.Morgan  อางถึงใน
ธานินทร  ศิลปจารุ 2549) และวิธีการสุมแบบงาย  (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง 
ประชากร 375 คน  รวมกลุมตัวอยางท้ังหมด  388 คน 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน  ดังนี้คือ  
 ตอนท่ี  1.  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ  
Check List 

ตอนท่ี  2.  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต 
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน 
  2.1  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ 
  2.2  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 
  2.3  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย 
  2.4  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานคุณธรรม 
  2.5  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานเจตคติ 
  2.6  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการประเมินผลวิชาพลศึกษา 
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ตอนท่ี  3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา 

วิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือตามลําดับขั้นตอนดังนี ้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพล

ศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2. นําขอมูลท่ีไดจากขอ 1 นํามาสรางแบบสอบถามการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษา 
3.  นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นหาความเท่ียงตรง (validity)  โดยนําไปใหผูเช่ียวชาญจาก 

ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย     ตรวจสอบแลวนํามาแกไขใหสมบูรณย่ิงขึ้น 
4.  นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวนําไป Try – Out  กับอาจารยและนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ัน (Reliability)  ดวยวิธีการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ไดความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ = .95 

 
               โดยกําหนดคะแนนเปนมาตราสวนประมาณคา  ( Rating  Scale )  กําหนดคาคะแนนเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

5  หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด    
4        หมายถึง  เห็นดวยคอนขางมาก    
3        หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง                         
2       หมายถึง  เห็นดวยคอนขางนอย                               
1       หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด                    

                 
การเก็บและรวบรวมขอมูล 
              ผูวิจัยใชวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลดังนี้ 
              1.  ผูวิจัยไดสงขอมูลไปยังกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 388 ชุดและไดรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวย
ตนเอง จํานวน 388 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
              2.   นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตองแลวนําไปวิเคราะห  
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การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS แลวนําเสนอดังนี ้
1.  นําแบบสอบถามตอนท่ี 1  เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

เพศ อายุ และประสบการณของอาจารย และเพศ อายุ และระดับช้ันป คณะ ของนักศึกษามาแจกแจก 
ความถี่มาหาคารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตละขอมาหาคาเฉลี่ย (X) และสวน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงโดยนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมายของขอมูล
โดยเกณฑ ดังนี้ (ธานินทร  ศิลปจารุ  2549) 

คาเฉลี่ยระหวาง   4.50 - 5.00    หมายความวา เห็นดวยมากท่ีสุด    
คาเฉลี่ยระหวาง   3.50 - 4.49    หมายความวา เห็นดวยคอนขางมาก    
คาเฉลี่ยระหวาง   2.50 – 3.49   หมายความวา เห็นดวยปานกลาง    
คาเฉลี่ยระหวาง   1.50 – 2.49   หมายความวา เห็นดวยคอนขางนอย    
คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.49   หมายความวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด   

 
3.  นําแบบสอบถามตอนท่ี  3  มาแจกแจงถี่ แลวนําเสนอเปนแบบความเรียง 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน  3  ตอน ดังนี้คือ 
 ตอนท่ี  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ 
Check List 

ตอนท่ี  2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือ 
คุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน 
  2.1  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ 
  2.2  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 
  2.3  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย 
  2.4  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม 
  2.5  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานเจตคติ 
  2.6  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 

ตอนท่ี  3.  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา 
วิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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ตอนท่ี  1.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี  1  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
สถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน          รอยละ 
1.  อาจารย 13 3.36 
2.  นักศึกษา 375 96.64 

รวม 388 100.00 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 

พบวาสถานภาพสวนใหญเปนนักศึกษา  คิดเปนรอยละ  96.64  รองลงมาเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 3.36  
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  2  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

สถานภาพ จํานวน          รอยละ 
1.  เพศชาย 148 38.14 
2.  เพศหญิง 250 64.43 

รวม 388 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศพบวา

สถานภาพสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  64.43  รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.14  ตามลําดับ 
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31 
ตารางท่ี  3  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  อายุนอยกวา 18 ป       
2.  อายุระหวาง 18 - 22 ป     
3.  อายุระหวาง  23 - 27 ป      
4.  อายุระหวาง 28 - 32 ป     
5.  อายุระหวาง 33 - 37 ป       
6.  อายุระหวาง 38 - 42 ป    
7.  อายุระหวาง  43 - 47 ป       
8.  อายุระหวาง 48 - 52 ป    
9.  อายุระหวาง  53 - 57 ป     
10. อายุมากกวา  58  ปขึ้นไป   

0 
311 
60 
4 
5 
6 
1 
1 
0 
0 

0.00 
80.15 
15.46 
1.03 
1.28 
1.54 
0.25 
0.25 
0.00 
0.00 

   
รวม 388 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุพบวา

สวนใหญมอีายุระหวาง 18 - 22 ป     คิดเปนรอยละ  80.15  รองลงมามีอายุระหวาง  23 - 27 ป     คิดเปนรอยละ 
15.46  ตามลําดับ 
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32 
ตารางท่ี  4  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน 

สถานภาพ จํานวน          รอยละ 
1.  นอยกวา 5 ป    0 0.00 
2.  ระหวาง  5 - 10 ป    
3. ระหวาง  11 - 15 ป    
4. มากกวา  16  ปขึ้นไป   

10 
3 
0 

76.92 
23.07 
0.00 

รวม 13 100.00 
 
จากตารางท่ี  4 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 

ประสบการณในการสอน พบวาสวนใหญมปีระสบการณในการสอนระหวาง  5 - 10 ป    คิดเปนรอยละ  76.92  
รองลงมา มีประสบการณในการสอนระหวาง  11 - 15 ป   คิดเปนรอยละ 23.07  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  5  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
ช้ันปท่ีกําลังศึกษา 

สถานภาพ จํานวน          รอยละ 
1.  ชั้นปที่ 1  110 29.33 
2.  ชั้นปที่ 2 
3.  ชั้นปที่ 3  
4.  ชั้นปที่ 4  

100 
85 
80 

26.66 
22.66 
21.33 

รวม 375 100.00 
 

จากตารางท่ี  5 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช้ันปท่ีกําลัง
ศึกษา พบวาสวนใหญกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1  คิดเปนรอยละ  29.33 รองลงมา   กําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 2  คิด
เปนรอยละ 26.66  ตามลําดับ 
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33 
ตารางท่ี  6  จํานวนและคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
คณะท่ีกําลังศึกษา 

สถานภาพ จํานวน          รอยละ 
1.  คณะวิศวกรรมศาสตร 39 10.40 
2.  คณะการบัญชี 
3.  คณะเศรษฐศาสตร  
4.  คณะนิติศาสตร 
5.  คณะนิเทศศาสตร  
6.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร  
8.  คณะศิลปกรรมศาสตร 
9.  คณะบริหารธุรกิจ  

43 
41 
43 
50 
39 
42 
41 
37 

11.46 
10.93 
11.46 
13.33 
10.40 
11.20 
10.93 
9.86 

รวม 375 100.00 
 

จากตารางท่ี  6  แสดงขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะท่ีกําลัง
ศึกษา พบวาสวนใหญกําลังศึกษาอยูคณะนิเทศศาสตร    คิดเปนรอยละ  13.33 รองลงมา กําลังศึกษาอยู คณะการ
บัญชีและคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 11.46  ตามลําดับ 
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34 
ตอนท่ี  2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน 
 
ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู ความ
เขาใจ 

รายการ อาจารย การแปลผล 
 X S.D  

1. ควรมีการแจกแผนการสอนให  นักศึกษาทราบรายละเอียดการสอน 4.70   .56 เห็นดวยมากท่ีสุด 
2. ควรมีแบบทดสอบที่สรางข้ึนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 4.03 .77 เห็นดวยคอนขางมาก 
3. มีการสรางแบบทดสอบใหคลอบคลุมเนื้อหาในวิชาเรียน 4.04 .79 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. การสอบสามารถวัดผลและประเมินผลตามความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา 3.26 .80 เห็นดวยปานกลาง 
5. มีเกณฑการใหคะแนนในการวัดผลภาคปฏิบัติที่ชัดเจน 4.54 1.47 เห็นดวยมากท่ีสุด 
6.มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนวิธีการวัดผล
ประเมินผล 

 
4.21 

 
.67 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

7.  มีการกระจายน้ําหนักของสัดสวนคะแนนไปตามจุดประสงคการเรียนรูอยางสมดุล 4.18 .88 เห็นดวยคอนขางมาก 
8.  ควรแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนการวัดผล
ประเมินผลทุกครั้ง 

 
4.21 

 
.76 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

9.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 4.50 .63 เห็นดวยมากท่ีสุด 
รวม 4.19 .43 เห็นดวยคอนขางมาก 

   
 จากตารางท่ี  7 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู ความ
เขาใจ ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ควรมีการแจกแผนการสอนใหนักศึกษาทราบรายละเอียดการสอน (x = 
4.70 ) รองลงมาคือมีเกณฑการใหคะแนนในการวัดผลภาคปฏิบัติท่ีชัดเจน (x = 4.54) และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (x = 4.50 ) ตามลําดับ สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็น
ดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนากอนวิธีการวัดผลประเมินผลและควรแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนการ
วัดผลประเมินผลทุกคร้ัง(x = 4.21 ) รองลงมาคือมีการกระจายน้ําหนักของสัดสวนคะแนนไปตามจุดประสงค
การเรียนรูอยางสมดุล (x = 4.18 ) และมีการสรางแบบทดใหสอบคลอบคลุมเนื้อหาในวิชาเรียน (x = 4.04 )  
ตามลําดับ 

DPU



35 
ตารางท่ี 8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 
 

รายการ อาจารย  การแปลผล 
 X S.D  

1.  การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาท่ีทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน 4.58 .76 เห็นดวยมากที่สุด 
2.  มีความพรอมดานอุปกรณและสถานท่ีตอการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 4.61 .88 เห็นดวยมากที่สุด 
3.  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน 4.45 .91 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาท่ีเปนมาตรฐาน 4.39 .71 เห็นดวยคอนขางมาก 
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬา 4.50 .75 เห็นดวยมากที่สุด 
6. มีอุปกรณและสถานท่ีเหมาะสมทําใหการวัดผลทางดานทักษะกีฬามีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 
4.53 

 
.65 

 
เห็นดวยมากที่สุด 

รวม   4.51     .61 เห็นดวยมากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะกีฬา   
ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้มีความพรอมดานอุปกรณและสถานท่ีตอการวัดผลทางดานทักษะกีฬา     
(x = 4.61 )  การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาที่ทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน (x = 4.58) และ
การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน (x =  4.45 )  ตามลําดับ สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็นดวย
คอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน          
(x = 4.45 )ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาที่เปนมาตรฐาน(x = 4.39 ) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



36 
ตารางท่ี 9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพ
ทางกาย 
 

รายการ อาจารย การแปลผล 
 X S.D  

1. ความเหมาะสมของอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4.37 1.10 เห็นดวยคอนขางมาก 
2. มีความรู และประสบการณเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพกาย 4.58 .90  เห็นดวยมากท่ีสุด 
3.  เกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ท่ีผูสอนกําหนดขึ้นตองมีความเหมาะสมกับ
นักศึกษา 

 
4.07 

 
.91 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

4. มีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพื่อเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4.54 .92  เห็นดวยมากท่ีสุด 
5. อุปกรณและสถานท่ีในการทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ             4.13 .91 เห็นดวยคอนขางมาก 
6.  มีขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 
4.51 

 
.87 

 
 เห็นดวยมากท่ีสุด 

7. จัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหครบทุกรายการ     4.09 .97 เห็นดวยคอนขางมาก 
รวม 4.32 .88 เห็นดวยคอนขางมาก 

 
 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพ
ทางกาย  ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมากเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพกาย           
(x = 4.58 ) รองลงมาคือมีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพ่ือเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย            
(x = 4.54) และมีขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย (x = 4.51 ) ตามลําดับ  สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ความเหมาะสมของอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (x = 4.37)    อุปกรณและ
สถานท่ีในการทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ  (x = 4.13)  จัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ใหครบทุกรายการ (x = 4.09) ตามลําดับ 
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37 
ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

รายการ อาจารย     การแปลผล 
 X S.D  

1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิค วิธีการวัดพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 
4.16 

 
.92 

เห็นดวยคอนขางมาก 

2.  ตองสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนเปนประจํา 3.92 .95 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  มีเครื่องมือที่ใชในการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีคุณภาพ 3.95 .54 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. นําความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรม จริยธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 4.14 .69 เห็นดวยคอนขางมาก 
5.  สามารถปรับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมหลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา 3.85 1.00 เห็นดวยคอนขางมาก 
6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีวินัยหลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา 3.94 .89 เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 4.06 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม (x = 4.16) รองลงมาคือ  นําความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรม จริยธรรม
ไปใชในชีวิตประจําวัน (x = 4.14) และ  มีเคร่ืองมือที่ใชในการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีคุณภาพ   
(x = 3.95)  ตามลําดับ 
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38 
ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานเจตคติ 
 

รายการ อาจารย การแปลผล 
 X S.D  

1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิควิธีการวัดพฤติกรรมทางดานเจตคติ 3.96 .83 เห็นดวยคอนขางมาก 
2.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการสรางเครื่องมือวัดผลทางดานเจตคติ 3.98 .87 เห็นดวยคอนขางมาก 
3. มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองท่ัวถึง 4.21 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. มีการวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางดานเจตคติสามารถวัดใหครอบคลุมไดท้ังหมด 4.24 .95 เห็นดวยคอนขางมาก 
5. นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน 4.15 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 4.13 .73 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานเจตคติ 
ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ มีการวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางดานเจตคติสามารถวัดให
ครอบคลุมไดท้ังหมด (x = 4.24)   มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองท่ัวถึง   (x = 4.21)   
นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน (x = 4.15)  ตามลําดับ 
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39 
ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานการ
ประเมินผลวิชาพลศึกษา 
 

รายการ อาจารย       การแปลผล 
 X S.D  

1. มีคูมือเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการประเมินผล  4.03 .67 เห็นดวยคอนขางมาก 
2. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ วาดวยการประเมินผล  4.05 .81 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  ควรมีพื้นฐานความรู ความสามารถ แตกตางกันทําใหเปนปญหาในการประเมินผล  4.02 .84 เห็นดวยคอนขางมาก 
4.  ควรมีการตัดเกรดวิชาพลศึกษาใหสอดคลอง กับวิชาอ่ืน ๆ ทําไดยาก 4.01 .92 เห็นดวยคอนขางมาก 
5.  มีการชี้แจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ 4.23 .87 เห็นดวยคอนขางมาก 
6. การประเมินผลตรงกับจุดประสงค การเรียนการสอน 4.10 .45 เห็นดวยคอนขางมาก 
7.  มีความเท่ียงตรงตอการประเมินผล 4.25 .99 เห็นดวยคอนขางมาก 
8. ควรทําการประเมินผลวิชาพลศึกษาระหวางเรียนทุกเนื้อหาวิชา 3.91 .88 เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 4.08  .95 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 จากตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานประเมินผล
วิชาพลศึกษา ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   มีความเท่ียงตรงตอการประเมินผล   (x = 4.25)   
มีการชี้แจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ (x = 4.23) การประเมินผลตรงกับจุดประสงค การเรียนการสอน
(x = 4.10)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู 
ความเขาใจ 

รายการ นักศึกษา          การแปลผล 
 X S.D  

1. ควรมีการแจกแผนการสอนให  นักศึกษาทราบรายละเอียดการสอน 4.08 1.05 เห็นดวยคอนขางมาก 
2. ควรมีแบบทดสอบที่สรางข้ึนสอดคลองกับ      จุดประสงคการเรียนรู 4.17 1.07 เห็นดวยคอนขางมาก 
3. มีการสรางแบบทดสอบใหคลอบคลุมเนื้อหาในวิชาเรียน 4.16 .98 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. การสอบสามารถวัดผลและประเมินผลตามความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา 4.23 1.07 เห็นดวยคอนขางมาก 
5. มีเกณฑการใหคะแนนในการวัดผลภาคปฏิบัติที่ชัดเจน 4.18 1.04 เห็นดวยคอนขางมาก 
6. มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนวิธีการวัดผล
ประเมินผล 

 
4.24 

 
.99 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

7.  มีการกระจายน้ําหนักของสัดสวนคะแนนไปตามจุดประสงคการเรียนรูอยางสมดุล 4.13 .88 เห็นดวยคอนขางมาก 

8.  ควรแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนการวัดผลประเมินผล
ทุกครั้ง 

 
4.08 

 
.98 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 4.16 .75 เห็นดวยคอนขางมาก 
   
 จากตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู 
ความเขาใจในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้   มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษา
ทราบลวงหนากอนวิธีการวัดผลประเมินผล (x = 4.24)     การสอบสามารถวัดผลและประเมินผลตาม
ความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา (x = 4.23) และควรมีแบบทดสอบที่สรางขึ้นสอดคลองกับ      จุดประสงค
การเรียนรู (x = 4.17)  ตามลําดับ 
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41 
ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 

รายการ นักศึกษา       การแปลผล 
 X S.D  

1.  การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาท่ีทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน 4.07 .64 เห็นดวยคอนขางมาก 
2.  มีความพรอมดานอุปกรณและสถานท่ีตอการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 3.84 .74 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน 4.11 .74 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาท่ีเปนมาตรฐาน 3.88 .79 เห็นดวยคอนขางมาก 
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬา 3.89 .83 เห็นดวยคอนขางมาก 
6. มีอุปกรณและสถานท่ีเหมาะสมทําใหการวัดผลทางดานทักษะกีฬามีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 
3.80 

 
.89 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 3.93 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 ตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะกีฬาใน
ภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน  (x = 4.11)  การ
สรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาท่ีทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน  (x = 4.07) และมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬา  (x = 3.89)  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



42 
ตารางท่ี 15  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพ
ทางกาย 
 

รายการ นักศึกษา        การแปลผล 
 X S.D  

1. ความเหมาะสมของอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3.95 .84 เห็นดวยคอนขางมาก 
2. มีความรู และประสบการณเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพกาย 4.22 .84 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  เกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ท่ีผูสอนกําหนดขึ้นตองมีความเหมาะสมกับ
นักศึกษา 

 
3.87 

 
.83 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

4. มีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพื่อเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 4.05 .80 เห็นดวยคอนขางมาก 
5. อุปกรณและสถานท่ีในการทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ             4.06 .78 เห็นดวยคอนขางมาก 
6.  มีขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

 
3.79 

 
.86 

 
เห็นดวยคอนขางมาก 

7. จัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหครบทุกรายการ     3.90 .86 เห็นดวยคอนขางมาก 
รวม 3.98 .65 เห็นดวยคอนขางมาก 

 
 ตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพทาง
กาย ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก
ทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้  มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพ
กาย (x = 4.22)    อุปกรณและสถานที่ในการทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ  (x = 4.06) และมีความ
กระตือรือรนในการฝกซอม เพ่ือเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย    (x = 4.05)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

รายการ นักศึกษา        การแปลผล 
 X S.D  

1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิค วิธีการวัดพฤติกรรมทางดานคุณธรรม
จริยธรรม 

 
4.31 

 
.74 

เห็นดวยคอนขางมาก 

2.  ตองสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนเปนประจํา 4.02 .97 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  มีเครื่องมือที่ใชในการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีคุณภาพ 3.74 .95 เห็นดวยคอนขางมาก 
4. นําความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรม จริยธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 3.79 .92 เห็นดวยคอนขางมาก 
5.  สามารถปรับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมหลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา 3.97 .54 เห็นดวยคอนขางมาก 
6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีวินัยหลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา 3.55 1.12 เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 3.90 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 ตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรม
จริยธรรมในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัด
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม    (x = 4.31)    ตองสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนเปนประจํา 
(x = 4.02) และสามารถปรับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมหลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา (x = 3.97)  
ตามลําดับ          
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ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานเจตคติ 
 

รายการ นักศึกษา การแปลผล 
  X S.D  

1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิควิธีการวัดพฤติกรรมทางดานเจตคติ 3.62 .97 เห็นดวยคอนขางมาก 
2.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการสรางเครื่องมือวัดผลทางดานเจตคติ 4.64 .96  เห็นดวยมากท่ีสุด 

3. มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองท่ัวถึง 4.53 .83  เห็นดวยมากท่ีสุด 

4. มีการวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางดานเจตคติสามารถวัดใหครอบคลุมไดท้ังหมด 4.61 .91  เห็นดวยมากท่ีสุด 

5. นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน 3.51 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 
รวม 4.18 .76 เห็นดวยคอนขางมาก 

 
 ตารางท่ี 17 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานเจตคติ 
ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสรางเคร่ืองมือวัดผลทางดานเจตคติ       
(x = 4.64)  มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองท่ัวถึง (x = 4.53)  ตามลําดับ  สวนที่เห็นดวยใน
ระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการวัดพฤติกรรมทางดานเจตคต ิ(x = 3.62)  นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน          
(x = 3.51)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 18 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานการ
ประเมินผลวิชาพลศึกษา 
 

รายการ นักศึกษา           การแปลผล 
 X S.D  

1. มีคูมือเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการประเมินผล  4.24 .96 เห็นดวยคอนขางมาก 
2. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ วาดวยการประเมินผล  4.06 1.08 เห็นดวยคอนขางมาก 
3.  ควรมีพื้นฐานความรู ความสามารถ แตกตางกันทําใหเปนปญหาในการประเมินผล  4.18 1.08 เห็นดวยคอนขางมาก 
4.  ควรมีการตัดเกรดวิชาพลศึกษาใหสอดคลอง กับวิชาอ่ืน ๆ  4.50 1.01 เห็นดวยมากท่ีสุด 
5.  มีการชี้แจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ 4.57 1.17 เห็นดวยมากท่ีสุด 
6. การประเมินผลตรงกับจุดประสงค การเรียนการสอน 4.21 1.21 เห็นดวยคอนขางมาก 
7.  มีความเท่ียงตรงตอการประเมินผล 4.29 1.24 เห็นดวยคอนขางมาก 
8. ควรทําการประเมินผลวิชาพลศึกษาระหวางเรียนทุกเนื้อหาวิชา 4.30 .72 เห็นดวยคอนขางมาก 

รวม 4.29 .96 เห็นดวยคอนขางมาก 
 
 ตารางท่ี 18 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานการประเมินผล
วิชาพลศึกษา ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้  มีการช้ีแจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ (x = 4.57)  ควรมี
การตัดเกรดวิชาพลศึกษาใหสอดคลอง กับวิชาอื่น  ๆ(x = 4.50)  สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็นดวยคอนขางมาก
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ ควรทําการประเมินผลวิชาพลศึกษาระหวางเรียนทุกเนื้อหาวิชา         
(x = 4.30) มีความเที่ยงตรงตอการประเมินผล (x = 4.29)     มีคูมือเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการประเมินผล           
(x = 4.24)     ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพล
ศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน 
 

รายการ อาจารย           การแปลผล 
 X S.D  

1. ดานความรู ความเขาใจ 4.14 .96 เห็นดวยคอนขางมาก 

2. ดานทักษะกีฬา 4.00 .85 เห็นดวยคอนขางมาก 

3. ดานสมรรถภาพทางกาย 4.16 .93 เห็นดวยคอนขางมาก 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.20 .62 เห็นดวยคอนขางมาก 

5. ดานเจตคต ิ 4.07 .79 เห็นดวยคอนขางมาก 

6. ดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 4.31 .84 เห็นดวยคอนขางมาก 
รวม 4.01 .83 เห็นดวยคอนขางมาก 

 
ตารางท่ี 19 แสดงใหเห็นวาอาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษา

เพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ดานการ
ประเมินผลวิชาพลศึกษา (x = 4.31)   รองลงมาคือดานคุณธรรมจริยธรรม (x = 4.20) ดานสมรรถภาพทางกาย    
(x = 4.16)  ดานความรู ความเขาใจ  (x = 4.14)   ดานเจตคต ิ (x = 4.07)  ดานทักษะกีฬา  (x = 4.00)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพล
ศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน 
 

รายการ นักศึกษา           การแปลผล 
 X S.D  

1. ดานความรู ความเขาใจ 4.00 .90 เห็นดวยคอนขางมาก 

2. ดานทักษะกีฬา 4.30 .95 เห็นดวยคอนขางมาก 

3. ดานสมรรถภาพทางกาย 4.19 .95 เห็นดวยคอนขางมาก 

4. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.10 .82 เห็นดวยคอนขางมาก 

5. ดานเจตคต ิ 4.17 .89 เห็นดวยคอนขางมาก 

6. ดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 4.41 .94 เห็นดวยคอนขางมาก 
รวม 4.21 .89 เห็นดวยคอนขางมาก 

 
ตารางท่ี 20 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษา

เพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ดานการ
ประเมินผลวิชาพลศึกษา (x = 4.41)  รองลงมาคือ ดานทักษะกีฬา (x = 4.30) ดานสมรรถภาพทางกาย  (x = 4.19)   
ดานเจตคติ (x = 4.17)  ดานคุณธรรมจริยธรรม (x = 4.10)      ดานความรู ความเขาใจ  (x = 4.00)  ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี  3.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ

วัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พอสรุปไดดังนี ้
  1. มีความรูความเขาใจตอจุดมุงหมายของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาอยางแทจริง 

2. มีความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนพลศึกษา 
3. การประเมินการเรียนตองคํานึงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ และความแตกตางของนักศึกษา 
4. มีความชัดเจนของคําสั่งและขอคําถามในแบบทดสอบ 
5. มีการสอนซอมเสริมกอนท่ีใหสอบแกตัว 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและ  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการวัดประเมินผลวิชาพลศึกษาของอาจารย
สอนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังอาจารย
ผูสอนวิชาพลศึกษาจํานวน  13  ชุดและนักศึกษาจํานวน  375  ชุด รวมทั้งหมด  388 ชุด ผูวิจัยไดเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ไดรับกลับคืนมาทั้งหมด 388 ชุด  คิดเปนรอยละ  100.00              การวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคารอยละ  คาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลกการวิจัยพบวา 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ พบวาสถานภาพสวนใหญ 

เปนนักศึกษา  คิดเปนรอยละ  96.64  รองลงมาเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 3.36  ตามลําดับ  สถานภาพสวนตัว
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศพบวาสถานภาพสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  64.43  
รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.14  ตามลําดับ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
อายุ พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 18 - 22 ป     คิดเปนรอยละ  80.15  รองลงมามีอายุระหวาง  23 - 27 ป     คิด
เปนรอยละ 15.46  ตามลําดับ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการสอน 
พบวาสวนใหญมีประสบการณในการสอนระหวาง  5 - 10 ป    คิดเปนรอยละ  76.92  รองลงมา มีประสบการณ
ในการสอนระหวาง  11 - 15 ป   คิดเปนรอยละ 23.07  ตามลําดับ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามช้ันปที่กําลังศึกษา พบวาสวนใหญกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1  คิดเปนรอยละ  29.33 รองลงมา   กําลัง
ศึกษาอยูในช้ันปท่ี 2  คิดเปนรอยละ 26.66  ตามลําดับ 
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะทีก่ําลังศึกษา พบวาสวนใหญกําลังศึกษาอยูคณะ
นิเทศศาสตร    คิดเปนรอยละ  13.33 รองลงมา กําลังศึกษาอยู คณะการบัญชีและคณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 
11.46  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประกอบดวย 6 ดาน 
 2.1  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ  อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
วัดผลทางดานความรู ความเขาใจ ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  ควรมีการแจกแผนการสอนใหนักศึกษาทราบ
รายละเอียดการสอน  รองลงมาคือมีเกณฑการใหคะแนนในการวัดผลภาคปฏิบัติท่ีชัดเจน  และการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ตามลําดับ สวนที่เห็นดวยในระดับเห็นดวย
คอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนากอนวิธีการวัดผลประเมินผลและควรแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนการ
วัดผลประเมินผลทุกคร้ัง รองลงมาคือมีการกระจายน้ําหนักของสัดสวนคะแนนไปตามจุดประสงคการเรียนรู
อยางสมดุล และมีการสรางแบบทดใหสอบคลอบคลุมเนื้อหาในวิชาเรียน  ตามลําดับ สวนนักศึกษามีความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้    มี
การแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบลวงหนากอนวิธีการวัดผลประเมินผล   การสอบสามารถ
วัดผลและประเมินผลตามความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา และควรมีแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นสอดคลองกับ      
จุดประสงคการเรียนรู   ตามลําดับ 
 
 2.2  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะกีฬา   อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผล
ทางดานทักษะกีฬา   ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความพรอมดานอุปกรณและสถานท่ีตอการวัดผลทางดาน
ทักษะกีฬา    การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาที่ทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน   และการ
ทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน   ตามลําดับ สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน  ควรมีแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาท่ีเปนมาตรฐาน  ตามลําดับ  สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานทักษะ
กีฬาในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมาก
ทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน   การสราง
แบบทดสอบทักษะทางกีฬาท่ีทดสอบตองสอดคลองกับการเรียนการสอน      และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬา  ตามลําดับ 
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 2.3  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย  อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
วัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย  ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยู
ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับการ
ทดสอบสมรรถภาพกาย รองลงมาคือมีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพ่ือเขารวมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  และมีขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานท่ีจะนํามาใชเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  ตามลําดับ  สวนที่เห็นดวยในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
ความเหมาะสมของอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชการทดสอบสมรรถภาพทางกาย     อุปกรณและสถานท่ีในการ
ทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ   จัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหครบทุกรายการ 
ตามลําดับ  สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย ในภาพรวมอยู
ระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยไดดังนี้   มีความรู และประสบการณเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพกาย   อุปกรณและ
สถานท่ีในการทดสอบสมรรถภพทางกายมีอยางเพียงพอ  และมีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพื่อเขารวม
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย   ตามลําดับ 
 
 2.4  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม   อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
วัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิค 
วิธีการวัดพฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม  รองลงมาคือ  นําความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรม จริยธรรมไป
ใชในชีวิตประจําวัน และ  มีเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม ที่มีคุณภาพ   ตามลําดับ  
สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวมอยูระดับเห็น
ดวยคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการวัดพฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม  ตอง
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนเปนประจํา  และสามารถปรับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
หลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา    ตามลําดับ          
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 2.5  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานเจตคติ  อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดาน
เจตคติ  ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวย
คอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้  มีการวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางดานเจตคติ
สามารถวัดใหครอบคลุมไดท้ังหมด มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองท่ัวถึง    นําความรู 
ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน  ตามลําดับ  สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการ
วัดผลทางดานเจตคติ ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดผล
ทางดานเจตคติ   มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตองทั่วถึง  ตามลําดับ  สวนท่ีเห็นดวยในระดับ
เห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเทคนิควิธีการวัด
พฤติกรรมทางดานเจตคติ   นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชในชีวิตประจําวัน  ตามลําดับ 
 
 2.6  การพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานประเมินผลวิชาพลศึกษา  อาจารยมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
วิธีการวัดผลทางดานประเมินผลวิชาพลศึกษา ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   มีความเท่ียงตรงตอการ
ประเมินผล    มีการช้ีแจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ การประเมินผลตรงกับจุดประสงค การเรียนการ
สอน    ตามลําดับ สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลทางดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 
ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   มีการชี้แจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ  ควรมีการตัดเกรดวิชาพล
ศึกษาใหสอดคลอง กับวิชาอื่น ๆ  สวนท่ีเห็นดวยในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยไดดังนี้  ควรทําการประเมินผลวิชาพลศึกษาระหวางเรียนทุกเนื้อหาวิชา  มีความเที่ยงตรงตอการประเมินผล      
มีคูมือเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการประเมินผล  ตามลําดับ 
  
 2.7  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ประกอบดวย 6 ดาน ของอาจารยในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน
ระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี ้ดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา   
รองลงมาคือดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานสมรรถภาพทางกาย   ดานความรู ความเขาใจ    ดานเจตคต ิ ดานทักษะ
กีฬา  ตามลําดับ สวนนักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เม่ือพิจารณาเปน 
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รายขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการประเมินผลวิชา
พลศึกษา  รองลงมาคือ ดานทักษะกีฬา ดานสมรรถภาพทางกาย  ดานเจตคติ  ดานคุณธรรมจริยธรรม    ดาน
ความรู ความเขาใจ    ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี  3.  ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียน

วิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  พอสรุปไดดังนี้  
1. มีความรูความเขาใจตอจุดมุงหมายของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาอยางแทจริง 
2. มีความเหมาะสมของชวงเวลาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนพลศึกษา 
3. การประเมินการเรียนตองคํานึงถึงพัฒนาการดานตาง ๆ และความแตกตางของนักศึกษา 
4. มีความชัดเจนของคําสั่งและขอคําถามในแบบทดสอบ 
5. มีการสอนซอมเสริมกอนท่ีใหสอบแกตัว 

 
อภิปลายผลการวิจัย 

ผูวิจัยมีขอคนพบและมีประเด็นที่นาสนใจ จะนํามาอภิปลายรายละเอียด  ดังนี ้
1.  อาจารยพลศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต

ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการประเมินผล
วิชาพลศึกษา   รองลงมาคือดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานสมรรถภาพทางกาย   ดานความรู ความเขาใจ    ดานเจต
คติ  ดานทักษะกีฬา   แสดงวา อาจารยพลศึกษาเห็นวาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือใหนักศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการวัดผลทุกดานโดยเฉพาะความรู 
ความเขาใจในวิชาพลศึกษา ซึ่งจะมีประโยชนตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เชนเม่ือนักศึกษามีโอกาสไดเลน
กีฬา หรือชมรมกีฬาจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเขาใจกฎ กติกา วิธีเลน ตลอดถึงมารยาท และความปลอดภัยในการ
เลน ซึ่งสอดคลองกับ วรศักด์ิ  เพียรชอบ  (2527:189)  ไดกลาวไววา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาที่ขาดความรู ความ
ชํานาญ ในเร่ืองเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา อาจจะตองประสบกับปญหาและอุปสรรค  ท่ีตอง
เลือกใชวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลพฤติกรรมดานตางๆ  หลายๆอยางในขณะเดียวกัน และใน
เวลาท่ีมีอยูจํากัดนี้ได  ผูวิจัยเห็นวา อาจารยพลศึกษาควรจะมีการเตรียมการ หรือวางแผนการวัดผลเอาไว 
ลวงหนา เลือกแบบทดสอบท่ีมีวิธีดําเนินการ ไมยุงยาก มีความเที่ยงตรง เช่ือถือได เปนปรนัยสูง  และมีเกณฑ
มาตรฐาน กอนการทดสอบควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ สถานท่ีใหพรอม และนักศึกษาขั้นตอนในการทดสอบ 
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ใหเขาใจงาน  พูนศักดิ์  ประถมบุตร  ( 2532) ไดใหความหมายวาการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินตีคาลงมาสรุปเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหรือหาคุณคาของคุณลักษณะและพฤติกรรม เชน ผลการเรียน 
ผลการปฏิบัติ โดยการอาศัยขอมูล หรือรายละเอียดท่ีไดจากการทดสอบ และการวัดผล  เปนหลัก และใช
วิจารณญาณประกอบการพิจารณา  จากความหายจะเห็นวา ถาจะประเมินผลตองดําเนินการอยางมีขั้นตอนโดย
เร่ิมดวยการทดสอบและวัดผลสิ่งนั้น แลวนําผลการวัดท่ีไดวินิจฉัยอยางมีหลักเกณฑ และมีคุณธรรมเพ่ือ
พิจารณาตัดสินใจวาสิ่งนั้นดีหรือเลว เกงหรือออน ไดหรือตกเปนตน 
 

2.  นักศึกษา  มีความเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ประกอบดวย 6 ดาน ในภาพรวมอยูระดับเห็นดวยคอนขางมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาอยูในระดับเห็นดวยคอนขางมากโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการประเมินผลวิชาพล
ศึกษา  รองลงมาคือ ดานทักษะกีฬา ดานสมรรถภาพทางกาย  ดานเจตคติ  ดานคุณธรรมจริยธรรม    ดานความรู 
ความเขาใจ แสดงวาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย    ซึ่งสอดคลองกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ  (2539:331) ใหความหมายวา การวัดผล หมายถึงกระบวนการ
ในการหาปริมาณของการพัฒนาหรือปริมาณของพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจาการเรียนการสอน เปนปริมาณท่ีอาจวัด
ไดอยางงาย และเห็นไดชัดเจนไมซับซอน ยังสอดคลองกับ พรอมพรรณ อุดมสิน (2533:3) กลาววาการวัดผล
ทางการศึกษา เปนกระบวนการซึ่งมีหลักสําคัญ คือ ระบุใหชัดเจนถึงสิ่งท่ีตองการวัด โดยระบุจุดประสงคให
แนนอนวาจะวัดอะไรและสิ่งที่ท่ีตองการวัดนั้นวัดจากสิ่งใด ซึ่งระบุไดชัดเจนแลว ก็จะสามารถเลือกเคร่ืองมือท่ี
จะวัดได และแปลความหมายไดตรงท่ีตองการ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

1. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยควรจัดใหมีการอบรมสัมมนา อาจารยพลศึกษาเกี่ยวกับการ 
พัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู  
ความชํานาญ ดานการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต 

2. อาจารยพลศึกษาควรจัดทําคูมือการวัดผลประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตโดย 
กําหนดเนื้อหา ทักษะ และพฤติกรรมท่ีจะวัดใหชัดเจน มีการวางแผนการวัดผลและประเมินผลใหตรงตาม
จุดประสงค และเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห หาคุณภาพเกณฑท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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3. อาจารยพลศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือ 

คุณภาพชีวิต โดยใหครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดและใหสอดคลองกับจุดมุงหมายและขอบขายของการวัดผลทาง
พลศึกษา 

4. อาจารยพลศึกษามีการวางแผนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลเอาไวลางหนา โดยกําหนด 
วิธีการทดสอบ มีการจัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณและสถานท่ีใหพรอม 

5. อาจารยสอนวิชาพลศึกษาตองช้ีแจงใหนักศึกษาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอบขายของการ 
วัดผลและประเมินผล 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต ใน 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2. ควรมีการศึกษารูปแบบในการวัดผลและประเมินผลวิชาพลศึกษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 
การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
คําช้ีแจง   

 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ผลของการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล
วิชาพลศึกษาฯ เพ่ือประโยชนสูงสุดของการวิจัยในคร้ังนี้ใครขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดตอบ
แบบสอบถาม ใหครบทุกขอตามความเห็นท่ีแทจริงของทาน คําตอบของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับแตจะ
นําไปประมวลและแปลผลในลักษณะรวมเทานั้น แบบสอบถามจะแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย      ซึ่งแบงออกเปน 6 ดาน คือ 
  2.1  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ 
  2.2  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานทักษะกีฬา 
  2.3  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย 
  2.4  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานคณุธรรมจริยธรรม 
  2.5  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานเจตคติ 
  2.6  การพัฒนาวิธีการวัดผลเกี่ยวกับการวัดผลทางดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 

ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบ 
แบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดการเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) ตรงหนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
1. สถานภาพ 

1.  (  )  อาจารย           2.  (  )  นักศึกษา  
2. เพศ    

1.  (  ) ชาย       2.  (  ) หญิง 
3.  อาย ุ
 1.  (  )  อายุนอยกวา 18 ป       2.  (  )  อายุระหวาง 18 - 22 ป     

3.  (  )  อายุระหวาง  23 - 27 ป       4.  (  )  อายุระหวาง 28 - 32 ป     
5.  (  )   อายุระหวาง 33 - 37 ป       6.  (  ) อายุระหวาง 38 - 42 ป    
7.  (  ) อายุระหวาง  43 - 47 ป       8.  (  ) อายุระหวาง 48 - 52 ป    
9.  (  ) อายุระหวาง  53 - 57 ป                 10.   (  ) อายุมากกวา  58  ปขึ้นไป   

4.  ประสบการณในการสอน(ตอบเฉพาะอาจารย) 
1.  (  )  นอยกวา 5 ป        2.  (  )  ระหวาง 5 - 10 ป     
3.  (  )  ระหวาง  11 - 15 ป       4.  (  )  มากกวา  16  ปขึ้นไป    

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

5.  คณะท่ีศึกษา(ตอบเฉพาะนักศึกษา) 
1.  (  ) คณะวิศวกรรมศาสตร    2.  (  ) คณะการบัญชี 

 3.  (  ) คณะเศรษฐศาสตร     4.  (  ) คณะนิติศาสตร 
 5.  (  ) คณะนิเทศศาสตร     6.  (  ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  (  ) คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร   8.  (  ) คณะศิลปกรรมศาสตร 
 9.  (  ) คณะบริหารธุรกิจ  
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย       

แบบสอบถามตอไปนี้ เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองของแตละขอที่ตรงกับความเปนจริงเพียงขอ
เดียวในชองระดับการพัฒนาวิธีการวัดผล 

เห็นดวยมากท่ีสุด หมายถึง  การพัฒนาวิธีการวัดผลมากท่ีสุด 
เห็นดวยคอนขางมาก หมายถึง  การพัฒนาวิธีการวัดผลคอนขางมาก 
เห็นดวยปานกลาง หมายถึง  การพัฒนาวิธีการวัดผลปานกลาง 
เห็นดวยคอนขางนอย หมายถึง  การพัฒนาวิธีการวัดผลคอนขางนอย 
เห็นดวยนอยท่ีสุด หมายถึง  การพัฒนาวิธีการวัดผลนอยท่ีสุด 

 
ตัวอยาง 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

1. ตนภาคเรียนควรมีการแจกแผนการสอน
ใหทราบรายละเอียดการสอนวิชานั้น ๆ  
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จากตัวอยาง  ผูตอบแจงใหทราบวา ตนภาคเรียนมีการแจกแผนการสอนใหทราบรายละเอียดการสอน

วิชาพลศึกษา ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากท่ีสุด 
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1.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานความรู ความเขาใจ 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด 

 1. ควรมีการแจกแผนการสอนให  นักศึกษาทราบ
รายละเอียดการสอน. 
2. ควรมีแบบทดสอบที่สรางข้ึนสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
3. มีการสรางแบบทดสอบใหคลอบคลุมเนื้อหาในวิชา
เรียน. 
4. การสอบสามารถวัดผลและประเมินผลตาม
ความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา 
5. มีเกณฑการใหคะแนนในการวัดผลภาคปฏิบัติที่
ชัดเจน 
6. มีการแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนากอนวิธีการวัดผลประเมินผล 
7.  มีการกระจายน้ําหนักของสัดสวนคะแนนไปตาม
จุดประสงคการเรียนรูอยางสมดุล 
8.  ควรแจงวิธีการวัดผลประเมินผลใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนากอนการวัดผลประเมินผลทุกคร้ัง 
9.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล 
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2.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานทักษะกีฬา 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

1.  การสรางแบบทดสอบทักษะทางกีฬาท่ีทดสอบตอง
สอดคลองกับการเรียนการสอน.......................................... 
2.  มีความพรอมดานอุปกรณและสถานท่ีตอการวัดผล
ทางดานทักษะกีฬา........................................................ 
3.  การทดสอบทักษะทางกีฬาตองวัดใหครบทุกดาน...... 
4. ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาท่ีเปนมาตรฐาน.............. 
5. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ
ทักษะทางกีฬา................................................................. 
6. มีอุปกรณและสถานท่ีเหมาะสมทําใหการวัดผล
ทางดานทักษะกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น…………… 
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............ 
 

 
........... 

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

 
........... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



63 
3. การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานสมรรถภาพทางกาย 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอยท่ีสุด 

 1. ความเหมาะสมของอุปกรณและสถานท่ีท่ีใชการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย......................................... 
2. มีความรู และประสบการณเก่ียวกับการทดสอบ
สมรรถภาพกาย.......................................................... 
3.  เกณฑการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ท่ีผูสอนกําหนด
ข้ึนตองมีความเหมาะสมกับนักศึกษา................. 

 4. มีความกระตือรือรนในการฝกซอม เพื่อเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย.......................................... 
5. อุปกรณและสถานท่ีในการทดสอบสมรรถภพทางกายมี
อยางเพียงพอ  ...............................................................          
6.  มีขอมูลเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานท่ีจะนํามาใช
เปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการทดสอบสมรรถภาพทาง 
กาย................................................................................... 
7. จัดเวลาในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหครบทุก
รายการ..........................................................................     
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4.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดวย

คอนขางมาก 
เห็นดวย

ปานกลาง 
เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิค วิธีการวัด
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม........................... 
2.  ตองสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนเปน
ประจํา............................................................................. 
3.  มีเครื่องมือที่ใชในการวัดผลทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีมีคุณภาพ....................................................... 
4. นําความรู ความเขาใจ ดานคุณธรรม จริยธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน................................................................... 
5.  สามารถปรับพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
หลังจากการเรียนวิชาพลศึกษา........................................... 
6. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีวินัยหลังจากการเรียน
วิชาพลศึกษา........................................... 
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5.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานเจตคติ 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

 
1.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเทคนิควิธีการวัด
พฤติกรรมทางดานเจตคติ................................................ 
2.  มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการสรางเครื่องมือ
วัดผลทางดานเจตคติ........................................................ 
3. มีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในเวลาเรียนตอง
ท่ัวถึง.......................................................................... 
4. มีการวัดพฤติกรรมการแสดงออกทางดานเจตคติ
สามารถวัดใหครอบคลุมไดท้ังหมด................................. 
5. นําความรู ความเขาใจ ดานเจตคติไปใชใน
ชีวิตประจําวัน.......................................................... 
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6.  การพัฒนาวิธีการวัดผลการเรียนวิชาพลศึกษาดานการประเมินผลวิชาพลศึกษา 

 

รายการ 

ระดับความเห็น 
เห็นดวย
มากท่ีสุด 

เห็นดวย
คอนขางมาก 

เห็นดวย
ปานกลาง 

เห็นดวย
คอนขาง

นอย 

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด 

 
1. มีคูมือเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการประเมินผล....  
2. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ วาดวยการ
ประเมินผล ............................................................. 
3.  ควรมีพื้นฐานความรู ความสามารถ แตกตางกันทําให
เปนปญหาในการประเมินผล .......................................... 
4.  ควรมีการตัดเกรดวิชาพลศึกษาใหสอดคลอง กับวิชา
อ่ืน ๆ ทําไดยาก............................................................ 
5.  มีการชี้แจงการประเมินผลกอนทําการทดสอบ........... 
6. การประเมินผลตรงกับจุดประสงค การเรียนการสอน..
7.  มีความเท่ียงตรงตอการประเมินผล...................... 
8. ควรทําการประเมินผลวิชาพลศึกษาระหวางเรียนทุก
เนื้อหาวิชา............................................ 

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

 
…………... 

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

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

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

 
.................. 
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………… 

 
………… 

 
…………. 

 
…………. 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

 
……… 

 
………. 

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

 
 
 

 
……… 

 
……… 

 
..……. 

 
………. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



67 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดเติมขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทานเพ่ือใหการวัดและประเมินผลวิชาพล
ศึกษา ในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทานคิดวาควรจะมีการพัฒนาและปรับปรังเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลวิชาพลศึกษา ในเร่ืองใดบาง  

 
1.  การวัดผลทางดานความรู ความเขาใจ 

 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
2.  การวัดผลทางดานทักษะกีฬา 

 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
3.  การวัดผลทางดานสมรรถภาพทางกาย 

 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 
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4.  การวัดผลทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
5.  การวัดผลทางดานเจตคติ 

 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 

 
6.  การประเมินผลวิชาพลศึกษา 
................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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