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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั 

ผู้วจิยั ธนชั ยอดด าเนิน 
ปริญญา การศกึษาดษุฎีบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ธาวฒุ ิปลืม้ส าราญ  

  
การศกึษาการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันา

หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฎั ซึง่ข้อมลูท่ีได้จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัต่อไปได้ โดยผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการวิจยัไว้  3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพ 
ความต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยท าการศึกษากับอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาพลศกึษาท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั 30 แห่ง ทัว่ประเทศ จ านวน 30 คน และท าการศกึษา
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ เอกสารแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับข้องและการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) กบัผู้ทรงเช่ียวชาญ ด้านการจดัท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา ท่ี จ านวน  5 คน ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ด าเนินการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (workshop) โดยอิงผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือสร้างร่างหลกัสตูร คูมื่อการใช้หลกัสตูร 
และเคร่ืองมือการประเมินหลกัสูตร  และขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั ท าการจดัอบรมเพ่ือทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กับกลุม่ตวัอย่างท่ี
เป็นอาจารย์ราชภฎั จ านวน 30 คน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัฝึกอบรมหลกัสตูรฯ ของอาจารย์
ผู้สอนกรีฑา และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพงึพอใจหลกัสตูรการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กับ
อาจารย์ผู้สอนกรีฑาท่ีเข้ารับการอบรมฯ จากการวิจยัพบว่า (1) ผลการศกึษาการส ารวจสภาพ ความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการ เตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การ
ฝึกปฏิบตัทิกัษะการสอนวิชากรีฑาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักีฬากรีฑาประเภทลาน การฝึกการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเลน่กรีฑาประเภทลาน 
การฝึกทกัษะการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นและการเล่นกรีฑาประเภทลานอย่างปลอดภัย การฝึกทกัษะการกระโดดไกล การเขย่งกว้างกระโดด การ
ฝึกทกัษะการทุ่มน า้หนกั การฝึกทกัษะการพุ่งแหลน การฝึกทกัษะการขว้างจกัร และการฝึกทกัษะการขว้างค้อน (2) ผลการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1. ด้านการจดัท าแผนการเรียนรู้รายวิชากรีฑา 2. ด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กรีฑาการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 3. ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชากรีฑา 4. ด้านบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน (3) ผลการประเมินหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีความรู้เพิ่มมากขึน้ภายหลงัจากการเข้ารับการอบรม และเม่ือประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ภาพรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

 

ค าส าคญั : กรีฑา, อาจารย์ผู้สอน, หลกัสตูรฝึกอบรม, มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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This research is a study of curriculum development of an athletics instructor training course at Rajabhat 

University, and aims to develop a training course for instructors of athletics at Rajabhat University.  The information obtained 
could be continually used as a guideline for training  athletics instructors at Rajabhat University. The three steps in this research 
were as follows; the first step is to study the circumstances, requirements, and the necessity of an athletics instructor tra ining 
course by studying with thirty Physical Education instructors in charge of athletics at Rajabhat University, with thirty campuses in 
Thailand, in ferms of an analysis of past researches which had the same idea with in depth Interview . The data was collected 
from five specialists in preparing an athletics training course. The second step is creating an athletics instructor training course 
at Rajabhat University for conducting a practical conference and practical training, and used five specialists to create the 
course. The third step is experimentation and evaluation of and athletic instructor training courses at Rajabhat University. The 
objective was organizing a workshop for athletics instructor training course of Rajabhat University with thirty samples, including 
instructors, by collecting the data and to compare the results before and after participating in the training course and collecting 
data on the satisfaction of the instructors who participated in an athletics instructor training course. The results of the research 
indicated the following:  (  1 )  the results of the survey of the circumstances, requirements, and the necessity of an athletics 
instructor training course at Rajabhat University indicated that the instructors wanted the content of the course consisted of 
concept creation, teaching attitudes, communication for teaching, lesson plans, teaching techniques, applying teaching 
materials, preparing for teaching and learning, practice in athletics teaching, practicing basic skills, practicing the long jump, 
triple jumping, shot put throwing, javelin throwing, discus throwing, and hammer throwing; ( 2 ) the results on the survey of the 
circumstances, requirements, and the necessity of athletics instructor training courses at Rajabhat University which indicated 
that it had four components.  The first component is creating a teaching plan for athletics, such as principles, arranging the 
teaching schedule, and writing a teaching plan.  The second component of the workshop induced theoretical and practical 
athletics lessons, the preparation of teaching materials, and class management.  The third component is the evaluation of 
athletics instructor training courses, such as methodology and tools for evaluation. The last component is the roles, duties, ethics 
and desirable characteristics of the instructor; (  3 )  the results of the survey of the circumstances, requirements, and the 
necessity of an athletics instructor training course at Rajabhat University, which  indicated that the course instructors more 
knowledge after participating in athletics instructor training course at Rajabhat University and evealuating the satisfaction of 
training courses for instructors in athletics courses at Rajabhat University with overall satisfaction at the highest level. 

 
Keyword : Athletics, Instructor, Training Course, Rajabhat University 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาอยา่งสงูจากภาควิชาพลศกึษา คณะ
พลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้อนมุตัิให้ด าเนินการศกึษา จนผู้วิจยัด าเนินการท าวิจยั
ฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยดี ผู้วิจยัจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู ไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ธาวุติ ปลืม้ส าราญ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.แอน มหาคีตะ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม และ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจนัท ร์ ประธานและ
กรรมการในการสอบปากเปล่า ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์
มากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย รศ.ดร.ไพบูลย์ ศรีชยัสวสัดิ์, ผศ.ถาวร กมุทศรี, 
ดร.นรินทร์ สทุธิศกัดิ์, ผศ.ณฐักาณต์ ขนัทอง, ดร.ชินวตัร ไข่เกต,ุ ดร.ศศิธร อินตุน่, ดร.ไพญาดา สงัข์
ทอง, ดร.จรูญศักดิ์ เบญมาตย์, นาวาตรีวิศนุ โสภานิ และคุณครูสุนิสา ดาราเรือง รวมทัง้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา มหาวิทยาลยัราชภัฎ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการท าวิจยัใน
ครัง้นีจ้นส าเร็จได้เป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคณุท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ ท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ท่านหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และคณะคณาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและ
นนัทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีให้โอกาสในการมาศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาเอกในครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณ ดร.เสาวนีย์ บุพบุญ ผู้ อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดมุกดาหาร และอาจารย์ว่าท่ีเรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง ท่ีช่วยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ค าชีแ้นะ 
แนวทางในขัน้ตอนของการด าเนินงาน การท าวิจยัในครัง้นีจ้นส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาให้
คณะผู้วิจยัได้มีความรู้มากขึน้ จนสามารถเพิ่มศกัยภาพตวัเองเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
การงาน และการด ารงชีวิตของข้าพเจ้าได้เป็นอยา่งดี 

สดุท้ายนี ้คณะผู้วิจยัขอมอบคณุงามความดีทัง้หมดนี ้ให้แก่ บิดา มารดา ครอบครัว ท่ี ได้
สัง่สอนอบรมเลีย้งดจูนคณะผู้วิจยัประสบความส าเร็จในทกุวนันี ้

  
  

ธนชั  ยอดด าเนิน 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 2560-2564 มีนโยบายได้

ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทัง้แผนงาน โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็น
รูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สงัคม และ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกัน ยงัได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขบัเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ี
ชดัเจน เพ่ือก ากบัให้การ พฒันาเป็นไปอยา่งมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียัง่ยืนของสงัคมไทยการสร้างภูมิคุ้มกนั เพิ่มขึน้ในมิติการพฒันาด้านต่างๆ มากขึน้
เพ่ือปอ้งกนัปัจจยัเส่ียงท่ีสงัคมไทยต้องเผชิญ และเสริมรากฐาน ของประเทศ ให้เข้มแข็ง ควบคูไ่ป
กบัการให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มีคณุภาพก้าวทนัตอ่การเปล่ียนแปลง มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทัง้โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์บน
พืน้ฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมั่นคงและ
ยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2545) การพัฒนา
ประเทศดังกล่าว ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ประชากรท่ีมีคุณภาพเพราะ
ประชากรเป็นทัง้ปัจจยัในการพฒันาโดยตรง และเป็นทัง้ผู้ประสานปัจจยัอ่ืนๆ เข้าด้วยกนัเพ่ือการ
ด าเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีป้ระชากรจะมีคุณภาพได้ต้อง
อาศยัการศกึษา การศกึษาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งเสริมคณุภาพของประชากรก็ต้อง
อาศัยครูซึ่งเป็นหลักส าคัญในวงการศึกษาเพราะการสอนของครูมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและหน้าท่ีหลักของครูก็คือ “การท าให้เกิดการเรียนรู้” 
(ส านกังานสภาสถาบนัราชภฎั, 2537) ดงันัน้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาครูจงึเป็นผู้ มีบทบาท
ส าคัญท่ีสุด คุณภาพของครูเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการศึกษาหลายหน่วยงานได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของครู เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรต ิมีความรับผิดชอบสงูและสง่ผล
กระทบถึงอนาคตของผู้ เรียนและสงัคมโดยรวม  

ดงันัน้การพัฒนาการศึกษาให้ได้ดีมีประสิทธิภาพจึงต้องพัฒนาท่ีครูเป็นอันดับแรก
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาไว้ในหมวด 7 มาตรา 52 โดยให้
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กระทรวงศึกษาธิการจดัระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง โดยการก ากับและ
ประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง้บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่าง
ตอ่เน่ือง นอกจากนัน้พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พทุธศกัราช 2546 ยงัได้
ก าหนดให้ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ ทั ง้ด้านความ รู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพด้านการปฏิบตัิตน ในส่วนของมาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
นัน้ได้ก าหนดให้นกัศึกษา และผ่านการประเมินการปฏิบตัิการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการครุุสภาก าหนดคือ การฝึกปฏิบตัิการวิชาชีพระหว่างเรียนและปฏิบตัิการ
สอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 2546) 

จึงอาจกล่าวได้ว่าการผลิตครูจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนัน้ขึน้อยู่กับกระบวนการ
ผลิตครูเป็นส าคัญ ดังนัน้ กระบวนการเรียนผู้สอน จึงเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิตครู 
เพราะเป็นกระบวนการทางภาคปฏิบัติท่ีจะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ซึ่งใน
กระบวนการดงักลา่วจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานผู้ใช้ครูอย่าง
จริงจงั ถือว่าเป็นภารหน้าท่ีร่วมกนัในการผลิตครูให้มีคณุภาพ ดงัท่ี สุดธิดา จนัทร์มณี (2540) ได้
กล่าวไว้ว่า การท่ีงานจะบรรลผุลตามจดุประสงค์มากน้อยประการใดนัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ ประการแรกผู้ ท่ี เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความเช่ือร่วมกันในปรัชญาของการจัด
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประการท่ีสอง ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้จุดประสงค์ทุกข้อชัดเจนตรงกัน 
ประการท่ีสามการรับรู้บทบาทของตนอย่างแจ่มแจ้งของอาจารย์ผู้ สอน ประการสุดท้ายคือการ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือโดยใช้สถานศกึษาในท้องถ่ินเป็นโรงเรียนเครือขา่ย และพฒันาอาจารย์
ผู้สอน กระบวนการศกึษาทางพลศึกษาและกีฬาเป็นกระบวนการศกึษาอย่างหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้ เรียน
ได้มีการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย ทักษะ ความรู้  คุณธรรม และเจตคติท่ีดีไปพร้อมๆ กัน โดยใช้
กิจกรรมพลศึกษา และกีฬาเป็นส่ือให้ผู้ เรียนได้มีการเรียนรู้และมีพัฒนาการ ด้วยการมีส่วนร่วม
และลงมือ ปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง  ดงัค ากลา่วของ  

วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2523) ท่ีว่าพลศกึษาเป็นการศกึษาท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งอย่างหนึ่งใน
หลักสูตรของโรงเรียน ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบนัได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
สงัคมตัง้ความหวงัในการส่งเสริมสุขภาพของประชากรในประเทศมาท่ีครูพลศึกษา เพราะครูพล
ศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ด้านการสง่เสริมสขุภาพสูน่กัเรียน และสร้างทศันคติท่ี
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ดีตอ่ผู้ เรียน นอกจากนี ้อทุก พิเคราะห์ฤกษ์ (2556) ยงักล่าวไว้อีกวา่ นกัศกึษาเป็นหวัใจส าคญัของ
การผลิตครู ดังนัน้ จากข้อมูลดังท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ านอกจากครูผู้ สอนจะเป็นผู้ ท่ี มี
ความส าคญั ย่ิงในการจดัการเรียนการสอนพลศกึษาแล้ว ครูผู้สอนยงัมีความส าคญัต่อนกัศึกษา  
ฉะนัน้ในฐานะท่ีผู้ วิจยัมีประสบการณ์และมีหน้าท่ีในการสอนของนักศึกษาครูทางด้านสาขาวิชา
พลศึกษาพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาวิชาชีพยังไม่ดีเท่าท่ีควร  จากการ
สงัเกตพฤติกรรมการสอนของนกัศกึษาฝึกสอนสาขาวิชาพลศกึษา ในปีการศกึษา 2559 ภาคเรียน
ท่ี 1 ท่ีผ่านมาพบว่า การน าความรู้ไปใช้ในการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชากรีฑา ไปใช้ใน
สถานศึกษาไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาท่ี
แตกตา่งกนัในการเรียนรู้ในสถานศกึษา ย่ิงไปกว่านัน้ผู้วิจยัยงัได้รับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ใน
โรงเรียนท่ีนักศึกษาได้สอนรายวิชากรีฑา ว่า นักศึกษาไม่ได้รับค าแนะน าในการสอนในรายวิชา
ดงักล่าวท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อนัเป็นสาเหตใุห้นกัศกึษาพฒันาศกัยภาพของตนได้ไม่เต็มตาม
ความสามารถและท่ีส าคญั อีกประการหนึ่งคืออาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาส่วนใหญ่เป็นอาจารย์
บรรจุใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนน้อย อาจให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษาได้ไม่ดีพอ ซึ่ง
ผู้วิจยัเห็นว่าการสอนของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา เป็นสิ่งส าคญัอย่างมากซึ่งเป็นพืน้ฐานของ
ทกัษะการเคล่ือนไหวท่ีน าไปสู่การสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการวิจยัเร่ือง 
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความต้องการจ าเป็นในการสอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. เพ่ือสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
3. เพ่ือประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ความส าคัญของการวิจัย 
หลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสร้างขึน้จะชว่ยพฒันาอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัให้มีคณุภาพ ไปในทิศทางเดียวกนั มหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ สามารถน า
หลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้ไปขยายผลใช้ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ในมหาวิทยาลยัท่ีผลิตครู
ได้ ซึง่จะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และทกัษะตอ่การสอนรายวิชากรีฑาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การศกึษาเร่ืองหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ในครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัได้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัมุ่งศึกษาหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา โดย

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร งานวิจัยและแนวทางการจัดท า
หลกัสูตรการฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา และได้น ามาก าหนดเป็นแนวคิดในการศึกษาวิจัย
โดยมีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เทา่นัน้ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ใน

การวิจยัตามขัน้ตอนการวิจยั 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบด้วย 
1. ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการจดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือมีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ท่ีสอนในระดบัอดุมศกึษาในสาขาวิชาพลศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี  

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั  ประกอบด้วย  
1. ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลกัสูตรการฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา 

จ านวน 5 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ีสอนในระดบัอุดมศึกษาในสาขาวิชาพลศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศกึษา  
1.2 ผู้ส าเร็จปริญญาเอก ทางด้านหลกัสตูรและการสอน  
1.3 ผู้ส าเร็จปริญญาเอก ด้านการวดัและประเมินผลทางการศกึษา 

2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ จ านวน 30 คน ซึ่ง
ได้โดยการสุม่อยา่งง่าย แบบก าหนดสดัสว่น (Proportional Simple Random Sampling) 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ จ านวน 30 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยจ าแนกออกเป็น 
2 กลุม่คือ 

1.1 กลุ่มทดลองน าร่องใช้หลักสูตร (Pilot Group) จ านวน 15 คน เพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสตูรในเบือ้งต้นและปรับปรุงหลกัสตูร 

1.2 กลุ่มทดลองใช้หลักสูตรจริง (Experimental Group) จ านวน 15 คน 
เพ่ือตรวจสอบยืนยนัประสิทธิภาพของหลกัสตูร 

3. ตวัแปรท่ีศกึษา 
3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  

1) ความต้องการจ าเป็นในการสอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2) แนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพฒันา หมายถึง กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการพฒันาหลกัสูตร

ฝึกอบรมอาจารย์การสอนรายวิชากรีฑาเพ่ือเตรียมอาจารย์ส าหรับการสอนรายวิชากรีฑา  
2. อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีในการ

สอนรายวิชากรีฑา ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือมีคุณวุฒิขัน้ต ่าปริญญาโททาง
การศกึษาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

3. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา หมายถึง ความรู้ทัง้ทางภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิในรายวิชากรีฑา เฉพาะประเภทลาน ท่ีจดัให้แก่อาจารย์ผู้สอนซึ่งท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา โดยมีโครงสร้างหลกัสูตรครอบคลุมเนือ้หา 4 ด้าน ได้แก่ การจดัท าแผนการ
เรียนรู้รายวิชากรีฑา การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา การวดัและประเมินผลการเรียนการ
สอน และบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย  
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  มหาวิทยาลยัราชภฏับ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุ รี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบรูณ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัราช
ภฏัยะลา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธานี 

5. คุณภาพของหลักสูตร หมายถึง ความถูกต้อง ความเหมาะสม เป็นประโยชน์และ
น าไปใช้ได้จริง ของหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

6. ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา หมายถึง 
คณุภาพของการด าเนินการพฒันาอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาตามหลกัสตูร ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ ทัง้
ด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิ สามารถวางแผนการสอนปรับปรุงและพฒันาความสามารถ ด้านการ
สอนให้สงูขึน้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ได้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะสามารถน าไปใช้แนวทางในจดัอบรมเพ่ือให้ความรู้กบั

อาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ เพ่ือส่งผล
ส าเร็จต่อการพัฒนาด้านกีฬาให้ทันยุคของการเปล่ียนแปลงในสังคมพืน้ฐานความรู้ (Knowledge-

Based Society) 



 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสอนรายวิชากรีฑา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัก าหนดกรอบแนวคดิการวิจยัดงันี ้

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอตามหวัข้อ
ตอ่ไปนี ้

1. การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม 

1.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหลกัสตูร 
1.2 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 
1.3 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
1.4 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรบ 
1.5 การประเมินหลกัสตูร 

2. การจดัการศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.1 พระราชบญัญตักิารศกึษา 
2.2 โครงสร้างหลกัสตูร 

3. การจดัท าแผนการสอนกรีฑาในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
3.1 รายละเอียดรายวิชากรีฑา 
3.2 คณุสมบตัขิองผู้ ฝึกสอนกีฬากรีฑา 
3.3 กรีฑาประเภทลาน 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 

1. การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
1.1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับหลักสูตร 

ความหมายของหลกัสูตร ค าว่า “หลกัสตูร” (Curriculum) มีผู้ ให้ความหมายต่างกัน
ไปหลายประการตามแนวความคิดและปรัชญาของนักพัฒนาหลักสูตรของแต่ละคนโดยมีผู้ ให้
ความหมายของหลกัสตูรไว้ ดงันี ้

สรุกานต์ จงัหาร (2553) ได้ให้ความหมายของหลกัสตูรวา่ 
1. หลกัสูตร หมายถึง เนือ้หาวิชาท่ีจดัไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษา

จนจบชัน้หรือได้รับใบประกาศ 
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2. หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงของเนือ้หาวิชา หรือสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะต้อง
สอนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศกึษาจนจบชัน้ หรือได้รับประกาศนียบตัร 

3. หลักสูตร หมายถึง เค้าโครงของเนือ้หาวิชา หรือสิ่งท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีจะต้อง
สอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศกึษา  

ธ ารง บวัศรี (2532) ก าหนดนิยามของหลกัสตูร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจดัท าขึน้ เพ่ือ
แสดงจดุมุ่งหมาย การจดัเนือ้หาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแตล่ะโปรแกรมการศกึษา 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในด้านตา่งๆ ตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนด 

พิสิฐ เมธาภัทร (2549) ได้ให้ความหมายค าว่าหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง 
โครงการจัดมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมทัง้หมด เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ผ่านมวลประสบการณ์หรือ
กิจกรรมนัน้ๆ แล้วเกิดการพัฒนาทางด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยสามารถประกอบ
อาชีพและด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ 

สนุทร บ าเรอราช (2536) ได้สรุปความหมายของหลกัสตูรว่า คือ กรอบและแนวทาง
ท่ีจะน ามาใช้ในการสอน การอบรม การฝึกงานเท่านัน้ และหลกัสตูรจะต้องอยู่ร่วมกับสิ่งอ่ืนเสมอ            
คือหลกัสตูรต้องอยูร่่วมกบัการสอนและการสอบ 

สงดั อทุรานนัท์ (2532) ได้สรุปลกัษณะของหลกัสตูร ไว้ดงันี ้
1. หลักสูตร คือ สิ่งท่ีสร้างขึน้ในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยเนือ้หา

สาระ ท่ีได้จดัเรียงล าดบัความยากง่าย หรือเป็นขัน้ตอนดีแล้ว 
2. หลักสูตรประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียนซึ่งได้วางแผนไว้เป็นการ

ลว่งหน้า เพ่ือมุง่หวงัจะให้ผู้ เรียนเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทางท่ีต้องการ 
3. หลกัสูตรเป็นสิ่งท่ีสงัคมสร้างขึน้ส าหรับประสบการณ์ทางการศกึษาแก่ผู้ เรียน

ในสถานศกึษา 
4. หลกัสตูรประกอบด้วยประสบการณ์ทัง้หมดของผู้ เรียน ซึ่งเขาได้ท าได้รับรู้และ

ได้ตอบสนองตอ่การแนะแนวของสถานศกึษา 
จากความหมายของหลกัสตูรท่ีได้กล่าวมานี ้พอสรุปได้ว่า หลกัสตูรคือ เนือ้หา สาระ 

ความรู้ หรือโครงการสอนท่ีก าหนดขึน้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือสร้างประสบการณ์ ท่ีมี
ประโยชน์ให้แก่ ผู้ เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีระบบก าหนดไว้
อยา่งมีคณุภาพ 
 
 



  10 

 
ส่วนประกอบของหลักสูตร 

หลกัสตูรประกอบด้วยสว่นตา่ง ๆ ท่ีสมัพนัธ์และสอดคล้องกนัตามท่ี ทาบา (Taba H, 
1962) เสนอไว้วา่ หลกัสตูรประกอบด้วยสว่นส าคญั  4  สว่น คือ 

1. จดุมุง่หมาย เป็นสว่นท่ีกลา่วถึงจดุมุง่หมายทัว่ไป และวตัถปุระสงค์เฉพาะวิชา 
2. เนือ้หาวิชา เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงเนือ้หาวิชาท่ีจัดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ เรียน

ศกึษาจนมีคณุลกัษณะตามจดุมุง่หมาย 
3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงวิ ธีการและ

กระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้รู้เนือ้หาวิชาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. การประเมินผล เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบว่าผู้ เรียนได้บรรลุตาม

จดุมุง่หมายเพียงใด 
นอกจากนัน้นกัพฒันาหลกัสตูรคนอ่ืน ๆ ได้แบง่ส่วนประกอบของหลกัสตูรคล้ายคลึง

กบั Taba ดงัเช่น จอห์น เอฟ เคอร์ (John F Kerr, 1968) ได้แบ่งส่วนประกอบของหลกัสูตรไว้เป็น 
4 สว่น คือ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลหลกัสตูร 

สงดั อทุรานนัท์ (2532) ได้เสนอวา่ควรแบง่หลกัสตูรออกเป็น 7 สว่นประกอบดงันี ้
1. เหตแุละความจ าเป็นของหลกัสตูร 
2. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
3. เนือ้หาสาระและประสบการณ์ 
4. การเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
5. การเสนอแนะเก่ียวกบัการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหลง่วิชาในชมุชน 
6. การประเมินผล 
7. การเสนอแนะเก่ียวกบัการชว่ยเหลือและสง่เสริมผู้ เรียน 

สนัต์ ธรรมบ ารุง (2527) ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของหลักสูตร เม่ือพิจารณาในแง่
ของการปฏิบตัหิรือการน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ดงัภาพประกอบ 2 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 2 แผนภมูิองค์ประกอบของหลกัสตูร 

สรุปได้ว่าส่วนประกอบท่ีส าคญัของหลักสูตร เป็นการก าหนดหลกัสูตรไปใช้ปฏิบตัิ
รวมถึง กิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนวสัดอุปุกรณ์การสอน แตกิ่จกรรมท่ีส าคญัยิ่งคือการสอน หรืออาจ
กล่าวได้วา่การสอนเป็นหวัใจของหลกัสตูรทกุหลกัสตูรจะมีลกัษณะสมบรูณ์จะต้องมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ได้แก่ จุดมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค์ เนือ้หาวิชาหรือรายละเอียดของหวัวิชา วิธีการสอน
หรือการก าหนดการฝึกสอน หรือปัจจัยท่ีเอือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมและการประเมินผล จึง
สามารถท าให้ผู้ เรียนหรือผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ จนกระทัง่เปล่ียนพฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน 
คือ ความรู้ เจตคต ิและการปฏิบตั ิ
 

ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 
สนัต์ ธรรมบ ารุง (2527) ได้กลา่วถึงหลกัสตูรท่ีดี ควรมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1. หลักสูตรควรจะมีความคล่องตัวพอสมควร และสามารถท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

2. หลกัสตูรควรจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การศกึษาบรรลตุามความมุ่งหมายท่ี
ก าหนด 

3. บุคลากรทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง ครู ประชาชน นักวิชาการ นักเรียน เป็นต้น 
ควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลกัสูตร และมีส่วนร่วมได้รับรู้หลักสูตรด้วยไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของ
นกัวิชาการศกึษาเพียงอยา่งเดียว 

4. การวางแผนหลกัสตูรท่ีดีจะต้องเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง 
5. การด าเนินการวางแผนหลกัสตูร ควรตัง้อยูบ่นรากฐานท่ีเช่ือถือได้ 
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6. ในการพัฒนาหลักสูตรนัน้ ควรค านึงถึงสิ่งส าคัญต่าง ๆ เช่น รากฐานทาง
ปรัชญาการศกึษา รากฐานทางจิตวิทยา เป็นต้น 

7. หลกัสูตรควรจะเน้นเป็นแนวกว้าง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความสนใจ 
ความถนดั และความสามารถในรายบคุคล 

8. หลกัสตูรในระดบัตา่ง ๆ ควรจะมีความสมัพนัธ์และตอ่เน่ืองกนัโดยไมข่าดตอน 
9. การประเมินผลหลกัสตูรเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น และต้องท าเป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสตูร 
และจากอีกแนวคิดหนึ่งของ บุญทรง สงัข์ทอง และ อุบล เล่นวารี (2529) ได้ให้แนว

ในการพิจารณาเก่ียวกบัหลกัสตูรท่ีดี ดงันี ้
1. จะต้องสง่เสริมความเจริญงอกงาม และพฒันาการของเดก็วยัตา่ง ๆ  
2. ต้องเป็นประสบการณ์เก่ียวกับชีวิตประจ าวนัของเด็กเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาส

แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิต และให้มีความเป็นอยูอ่ยา่งผาสกุในชมุชน 
3. ต้องเพิ่มพนูทกัษะเบือ้งต้นท่ีจ าเป็นให้นกัเรียน 
4. ต้องจดัประสบการณ์ท่ีมีความหมายตอ่ชีวิตของเดก็ 
5. จะต้องให้นกัเรียนเรียนรู้ตอ่เน่ืองกนัอยา่งมีระบบ 
6. หลกัสตูรจะต้องยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม 
7. จะต้องสง่เสริมให้เดก็ท างานเป็นอิสระและท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 
8. หลกัสตูรต้องสง่เสริมให้นกัเรียนรู้จกัแก้ปัญหาด้วยวิธีทาวิทยาศาสตร์ 
9. บอกแนวทางจดักิจกรรมอนัเหมาะสม วิธีการวดัผลและการก าหนดวสัดท่ีุจะ

ใช้ประกอบการสอนไว้พร้อม 
10. สอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจของนกัเรียนและชมุชนท่ีเดก็อยู่ 

สรุปได้ว่า หลกัสตูรท่ีดีต้องมีรายระเอียดเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูร การจดัแผนการ
เรียนการสอน วิธีและคุณสมบตัิผู้ สอน สถานท่ี ส่ือการเรียนการสอน หนังสือหรือต าราเรียนท่ีมี
ความยืดหยุ่นได้ และสามารถท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์
ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกันกับหลกัสูตรในการฝึกอบรมจะต้องมีลกัษณะเดียวกันกับท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นในการท่ีจะให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการฝึกอบรม 
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1.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
การแสวงหารูปแบบในการพฒันาหลักสูตรและการสอนเป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็น

เพราะรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรนัน้เปรียบเทียบเสมือนแผนท่ีท่ีมุ่งชีพ้ัฒนาหลักสูตรได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ การน ารูปแบบการพฒันาหลกัสตูรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากบัสภาพความ
เป็นจริงของชีวิตและสงัคมของผู้ใช้โดยแนวคดิในการพฒันาหลกัสตูรมีหลายแนวทาง เชน่ 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler, 1964) ได้ให้แนวคิดในการ
วางแบบโครงสร้างหลักสูตรโดยใช้วิธี Mean-Ends Approach เป็นหลักการและเหตุผลในการ
สร้างหลักสูตรท่ีเรียกว่า “เหตุผลของ Tyler” หลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรและการสอน ควรจะ
ตอบค าตอบท่ีเป็นพืน้ฐาน 4 ประการ ดงันี ้

1. มีจดุมุง่หมายทางการศกึษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจะแสวงหา 
2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างท่ีโรงเรียนควรจัดตัง้ขึน้เพ่ือช่วยให้

บรรลถุึงจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ 
3. จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอย่างไร จงึจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
4. จะประเมินผลประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไรจึง

จะตดัสินได้วา่บรรลถุึงจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้ 
Tyler เน้นว่า ค าถามทัง้ส่ี ข้อนี  ้จะต้องเรียงล าดับกันลงมา เพราะฉะนัน้ การตัง้

จุดมุ่งหมาย จึงเป็นขัน้ ท่ีส าคัญ ท่ีสุด ลักษณะเด่นของการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler ท่ีใช้
จดุมุ่งหมายทัง้ส่ีขัน้ตอน ตอนแรกเป็นการก าหนดจดุมุง่หมายชัว่คราว แล้วจึงก าหนดวิธีและเกณฑ์
กลัน่กรอง จากทฤษฎี การเรียนรู้ปรัชญาการศกึษาและปรัชญาสงัคม ก าหนดเป็นจดุมุ่งหมายของ
หลกัสตูรท่ีแนน่อน ดงัภาพการพฒันาหลกัสตูรของ Tyler ดงันี ้
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ Tyler 

จากภาพประกอบ 3 แสดงถึงแนวความคิดในการพฒันาหลกัสตูรของ Tyler ว่า การ
พฒันาหลกัสตูรจะต้องเป็นไปตามล าดบัขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เร่ิมด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ชัว่คราวโดยอาศยัข้อมลูจากแหลง่ก าเนิด ท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ 3 แหลง่ด้วยกนั คือ 

1. ศกึษาจากสงัคม  
2. ศกึษาจากตวัผู้ เรียน 
3. ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในเนือ้หาวิชา 

ข้อมูลทัง้ 3 แหล่งดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตัง้จุดมุ่งหมายชั่วคราว 
จดุมุ่งหมายท่ีได้ในขัน้นี ้บางครัง้อาจจะมีมากเกินกว่าท่ีจะจดัเข้าไว้ในหลกัสูตรได้ทัง้หมด จึงควร
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ได้มีการพิจารณาเลือกเฉพาะจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปเป็นหลักในการ
ปฏิบตัขิัน้ตอ่ไป Tyler ได้เสนอว่าการเลือกจดุมุ่งหมายถาวรควรผ่านการกลัน่กรอง เพ่ือคดัเอาข้อท่ี
ไมส่ าคญัและไมส่อดคล้องกนัออกไป ด้วยวิธีการ 

 1. พิจารณาหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 2. พิจารณาหลกัจากปรัชญาการศกึษาและปรัชญาสงัคม 
 3. จดุมุ่งหมายท่ีผ่านการกลัน่กรองแล้วนีเ้รียกว่าจดุมุ่งหมายขัน้สดุท้ายหรือ

จดุมุง่หมายถาวรท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 
ขัน้ท่ี 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน ในการวางโครงสร้างของหลกัสตูร Tyler 

ได้ตัง้ค าถามข้อท่ีสองว่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้บรรลถุึงจดุมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้ 

จดุมุ่งหมายท่ีจะระบุพฤติกรรมและเนือ้หานัน้เป็นจุดหมายปลายทางท่ีต้องการ
ไปถึง (Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนท่ีจดัขึน้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เป็นวิธีการท่ีจะให้บรรลุถึง
จดุหมายปลายทาง (Means) 

ขัน้ท่ี 3 การจดัประสบการณ์การเรียนในการจดัประสบการณ์ให้เป็นหน่วยจะต้อง
มีการส ารวจความสมัพันธ์ทางด้านเวลาและด้านเนือ้หา โดยมีเกณฑ์ในการจดัประสบการณ์การ
เรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1. ความตอ่เน่ืองกนั 
2. การเรียงล าดบัขัน้ 
3. การบรูณาการ 

ขัน้ท่ี 4 การประเมินผล เป็นขัน้สุดท้ายของแนวคิดในการจดัหลกัสูตรของ Tyler 
เป็นขัน้ท่ีจะให้ผู้วางแผนการจดัท าหลกัสตูรรู้ว่า ประสบการณ์การเรียนท่ีจดัขึน้บรรลจุดุมุ่งหมายท่ี
ก าหนดไว้เพียงใด 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba H, 1962) ได้ให้แนวคิด ในการจัด
หลกัสูตรโดยวิธีอปุนยั (Inductive Approach) หลกัสูตรควรจะออกแบบและก าหนดจากครูผู้สอน
มากกว่าท่ีจะก าหนดจากผู้บริหารลงมา นอกจากนี ้Taba มีความคิดท่ีว่าการพฒันาหลกัสตูรเป็น
งานท่ีต้องการการจดัล าดบัความคิดให้เป็นระเบียบในการตดัสินใจ จะต้องพิจารณาทัง้ล าดบัใน
การวางแผนและวิธีการท่ีจะท างานให้ส าเร็จลลุว่งลงไป Taba ได้ก าหนดกระบวนการในการพฒันา
หลกัสตูรไว้ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นตา่ง ๆ ของสงัคม 
รวมทัง้ศึกษาพัฒนาการของผู้ เรียน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนธรรมชาติของความรู้เพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการก าหนดจดุมุง่หมาย 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยอาศยัข้อมูลท่ีได้จากขัน้ท่ี 1 เป็น
หลกัในการพิจารณา จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดขึน้นี ้ควรจะเป็นสิ่งท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกเนือ้หาประสบการณ์การเรียน 

ขัน้ท่ี 3 การคัดเลือกเนือ้หาวิชาท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
ความสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายท่ีก าหนดไว้เป็นส าคญั 

ขัน้ ท่ี  4 การจัดล าดับเนือ้หารายวิชาท่ีคัดเลือกมา โดยพิ จารณาถึงความ
เหมาะสมในการท่ีจะให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ใดก่อนหรือหลงั ซึ่งอาจจะจดัเรียงล าดบัตามความยาก
ง่ายความกว้างแคบหรือการเป็นพืน้ฐานตอ่กนั เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 5 การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนกระบวนการท่ีส าคญัของหลกัสตูรอีก
กระบวนการหนึ่งก็คือ กระบวนการในชัน้เรียน การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการสอนต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนท่ีมุ่งคณุค่าแก่ผู้ เรียน และสอดคล้องกับจดุมุ่งหมายตลอดจนเนือ้หาวิชาท่ี
ก าหนดไว้ด้วย 

ขัน้ท่ี  6 การจัดเรียงประสบการณ์การเรียนตามล าดับก่อนหลัง เพ่ือให้การจัด
กระบวนการการเรียนการสอนบรรลจุดุมุง่หมายท่ีวางไว้ 

ขัน้ท่ี 7  การประเมินผล เป็นขัน้ตอนท่ีจะเป็นเคร่ืองชีว้่า การด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรือข้อบกพร่องในขัน้ตอนใด ๆ มากน้อย
เพียงใด เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป การประเมินผลนีต้ามปกติจะพิจารณาผลจากการใช้
หลกัสตูรคือผู้ เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เนือ้หาวิชา
และกระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด จากกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร
ของ Taba สามารถแสดงเป็นภาพประกอบ 4 ได้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 แสดงการพฒันาหลกัสตูรของ Taba 

จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกับกระบวนการและรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ 
Tylerและ Taba ท่ีได้เสนอไปแล้วนัน้จะเห็นว่า กระบวนการและรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรตา่ง ๆ 
นัน้มีความคล้ายคลึงกนัในเร่ืองขององค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั ๆ ของหลกัสตูร สว่นท่ีแตกตา่งกนัก็
คือ  ขัน้ตอนท่ีละเอียดขึ น้ซึ่ งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ท่ี ชัดเจนยิ่ งขึ น้ซึ่ งพอสรุปได้ว่า
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1. การรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน ส าหรับการพฒันาหลกัสูตร จะท า
ใหท้ราบสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นขัน้ตอนท่ีกระท าต่อจากการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์พืน้ฐาน ซึ่งเป็นการตัง้เปา้หมายว่าหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้นัน้ จะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในตวัผู้ เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง อนัจะช่วยให้สภาพปัญหาหรือ ความต้องการได้รับ
การแก้ไขหรือได้รับการตอบสนอง 
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 3. การจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนของการคดัเลือก
บรรจุเนือ้หาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นส่ือหรือหนทางท่ีจะช่วยน าผู้ เรียนไปสู่
จดุมุง่หมายท่ีต้องการได้ 

4. การวัดและประเมินผลรวมทัง้การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับปรุง
หลกัสตูรเบือ้งต้นก่อนน าไปใช้ เป็นขัน้ตอนท่ีก าหนดว่า ควรจะวดัและประเมินอะไรบ้าง เพ่ือจะได้
ทราบว่าผู้ เรียนสามารถบรรจเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด และหลงัจากยกร่างหลกัสตูร
ได้แล้วจะเป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ หรือดูคุณภาพของหลักสูตรท่ีร่างขึน้ว่า ยังมีจุดอ่อนหรือมี
ข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไขปรับปรุงในเบือ้งต้นอยา่งใดบ้าง ก่อนท่ีจะน าหลกัสตูรไปใช้ 

5. การน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นขัน้ตอนท่ีน าหลักสูตรไปสู่ภาคปฏิบตัิหรือไปสู่การ
เรียนการสอน ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีต้องอาศยักิจกรรมและกระบวนการตา่ง ๆ หลายประเภท 

6. การประเมินผลหลักสูตร เป็นขัน้ตอนของการตรวจสอบว่าหลักสูตท่ี ได้
พัฒนาขึน้นัน้ สามารถใช้ได้ดีเพียงใด ผลิตผลท่ีได้จากหลักสูตรเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือจุด
มุ่งหวงัเพียงใด ซึ่งอาจจะประเมินจากการน าไปใช้จริง หรือให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ ประเมิน
ก่อนก็ได้ และผลจากการประเมินท่ีได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลกัสตูรมีคณุภาพสงูยิ่งขึน้ไป 

7. การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร เป็นขัน้ตอนของการเปล่ียนแปลงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการตอ่ไป 

สรุปว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ และเปล่ียนไปตามธรรมชาติของการศึกษา การศึกษาจะมี
ความก้าวหน้า ถ้ามีการปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นตลอดเวลา
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลสังคม ความต้องการต่าง ๆ เพ่ือเป็น
พืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรดงักลา่ว 

 
1.3 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการฝึกอบรม 
ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม (Training) มีนกัการศกึษาหลายทา่นได้ให้ความหมายไว้ตา่ง ๆ ดงันี ้
ชชูยั สมิทธิไกร (2549) กล่าวถึงความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการจดั

ขึน้เพ่ือให้บคุคลเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปในทางท่ีต้องการ  
สุรกานต์ จังหาร (2553) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ในพจนานุกรม

การศึกษาว่าการฝึกอบรม เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลมีทกัษะและความรู้ โดยจดัขึน้ภายใต้
สภาวะเง่ือนไขบางประการ 
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น้อย ศิริโชติ (2524) ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีจัดขึน้เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และทัศนคติ อัน
เหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทศันคติ เพ่ือการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี  และยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึน้และท าให้บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในงาน 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีจดัขึน้เพ่ือพฒันาบคุคลให้สามารถเพิ่มพนู
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะความช านาญ และเจตคติ โดยการจดัการศึกษาให้แก่คนกลุ่มหนึ่งแต่
การจัดการศึกษานีท้ าขึน้ภายใต้เง่ือนไขบางประการ โดยมุ่งหวังให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการทัง้ในด้านความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ท่าทีท่ีแสดงถึง 
ความพึงพอใจในการท างานในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ ตามวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่พบว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพการท างานของบุคลากรหรือ
เตรียมการให้บคุลากรพร้อมท่ีจะท างานในหน้าท่ีหนึง่นัน่เอง 

 
ความส าคัญของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมมีความส าคญัหลายประการดงัท่ี เครือวลัย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) ได้สรุป
ไว้ดงันี ้

1. การฝึกอบรมช่วยป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยการสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจกบับคุลากร เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาระหวา่งการปฏิบตังิาน 

2. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้ว โดยการสร้างเสริม
ความรู้ความเข้าใจกบัวิธีการแก้ปัญหา และฝึกปฏิบตักิารแก้ปัญหานัน้ ๆ  

3. การฝึกอบรมเป็นการสร้างเสริมวิทยาการอันทันสมัยให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน เพราะในปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องฝึกอบรม
เพิ่มเตมิอยูเ่สมอ 

4. การฝึกอบรมช่วยประหยดัรายจ่าย เน่ืองจากการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจดัขึน้
ในระยะเวลาสัน้ ภายในงบประมาณจ ากดั และได้ผลคุ้มคา่ตามวตัถปุระสงค์ 

5. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยไม่ก่อ 
ให้เกิดความเสียหายต่องานประจ าท่ีปฏิบตัิอยู่ เน่ืองจากการฝึกอบรมใช้ระยะเวลาสัน้ อาจจดัใน
เวลาหรือนอกเวลาท างาน 
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6. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีก่อให้เกิดความสามคัคีระหว่างบคุลากรท่ีท างานใน
หน่วยงานเดียวกนั เน่ืองจากการฝึกอบรมเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แลกเปล่ียนทรรศนะซึ่งกนั และ
กนัก่อให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้ 

7. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้บุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาท่าที หรือ
บคุลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิ 

8. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้บุคลากรมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
พร้อมท่ีจะท างาน กล้าเผชิญอปุสรรค 

9. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีสนบัสนนุการศกึษาตลอดชีวิต 
10. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีลาออก เน่ืองจากมีอปุสรรคไม่

สามารถศกึษาตอ่ได้ เพราะวา่จ าเป็นต้องเข้ารับต าแหนง่งานใดงานหนึง่ 
สรุปได้ว่าการฝึกอบรมมีความส าคญัต่อการพฒันาส่วนรวม ซึ่งหมายถึงหน่วยงาน 

สงัคม ประเทศชาต ิและการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีสมรรถภาพสงูขึน้ ความส าคญัในการฝึกอบรม
แต่ละครัง้จะมากหรือน้อยแต่ย่อมขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น ปัญหาและความจ าเป็นใน
การฝึกอบรม วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม และกลุ่มผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น การฝึกอบรม
มีความส าคญัและจ าเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กรในการปอ้งกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต
และช่วยกันแก้ปัญหาบางอย่างในการปฏิบตัิงาน อีกทัง้เป็นการเพิ่มพนูความรู้ สร้างขวญัก าลงัใจ
ในการท างานของบคุคลช่วยลดความสิน้เปลือง ป้องกนัอบุตัิภยัท่ีอาจเกิดขึน้ เปิดโอกาสให้ทกุคน
มีส่วนร่วม เพ่ือจะได้น าความรู้ท่ีได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน และในการด าเนินชีวิต
ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตาม ย่อมมีวัตถุประสงค์เฉพาะของ
หนว่ยงานหรือองค์กร ซึง่มีนกัการศกึษาหลายทา่นกลา่วถึงวตัถปุระสงค์การฝึกอบรม ไว้ดงันี  ้

น้อย ศิ ริโชติ  (2524) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ส าคัญของการฝึกอบรม คือ เพ่ือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรม การเป ล่ียนพฤติกรรม
ดังกล่าวรวมถึงความช านาญในการท างานด้วยมือ การรู้จักใช้ความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา และทศันคติท่ีมีตอ่การท างาน นอกจากนี ้การฝึกอบรมยงัมุ่งหวงัท่ี
จะให้บุคลากรท่ีรับการฝึกอบรมแล้ว น าความรู้ความสามารถท่ีได้รับใหม่ไปใช้ปฏิบตัิจริง ๆ เพ่ือ
ท างานให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงานนัน้ ๆ การด าเนินการฝึกอบรม
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จะด าเนินการไปเป็นผลส าเร็จหรือไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์การฝึกอบรม ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. การฝึกอบรมให้บุคคลสามารถท่ีจะท างานในหน้าท่ีในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบคุคลให้ถึงขีดความสามารถ เพ่ือสบัเปล่ียน โยกย้าย 
ตวับคุคลในการปฏิบตังิาน และเพ่ือเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหนง่ตอ่ไปในอนาคต 

ทองฟู ชินะโชติ (2531) กล่าวถึงวตัถุประสงค์การฝึกอบรมว่า วตัถปุระสงค์หลกัเน้น
การพฒันาและรักษาบคุลากรให้มีความรู้ ความช านาญ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ด้าน คือ 

1. วตัถปุระสงค์ขององค์กรตอ่การฝึกอบรม เพ่ือ  
1.1 สร้างความสนใจในการปฏิบตังิานของพนกังานในองค์กร 
1.2 เสนอแนะวิธีการปฏิบตังิานท่ีดีท่ีสดุ 
1.3 พฒันาการปฏิบตังิานให้ได้ผลดีท่ีสดุ 
1.4 ลดความสิน้เปลือง และปอ้งกบัอบุตัเิหตใุนการปฏิบตังิาน 
1.5 วางมาตรฐานในการปฏิบตังิาน 
1.6 การพฒันาในการปฏิบตังิานบคุคล 
1.7 พฒันาการบริหาร 
1.8 ฝึกฝนบคุคลไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงาน และการขยายองค์กร 
1.9 ฝึกฝนให้ทนัตอ่เทคนิคใหม ่ๆ เพ่ือให้องค์กรมีความก้าวหน้า 

2. วตัถปุระสงค์ตอ่ความมุง่หมายสว่นบคุคล เพ่ือ 
2.1 ความก้าวหน้าในการเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ 
2.2 พฒันาทา่ที บคุลิกภาพในการปฏิบตังิาน 
2.3 พฒันาฝีมือในการปฏิบตังิานโดยการทดลองปฏิบตัิ 
2.4 ฝึกฝนการใช้วินิจฉยั การตดัสินใจ 
2.5 ปรับปรุงสภาพการปฏิบตังิานให้ดีขึน้ 
2.6 ปรับปรุงสภาพการปฏิบตังิาน 
2.7 สง่เสริมและสร้างขวญัในการปฏิบตังิาน 
2.8 เข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์กรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ให้ดีขึน้ให้มี

ความพอใจในการปฏิบตังิาน 
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สุเทพ สงัข์เพชร (2536) กล่าวถึงวตัถุประสงค์การฝึกอบรมว่าเพ่ือปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือให้ท างานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึน้ การฝึกอบรม
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับหลกัการ 
วิธีการท างานร่วมกนั ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัขององค์กร 

ไพฑูรย์ โพธ์ิสว่าง (2537) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่า เป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคน ทุกระดบั ทุกต าแหน่ง ให้มีการเตรียมวามพร้อมทัง้ในด้าน
โลกทศัน์ บคุลิกภาพ และความรู้ความสามารถท่ีมีศกัยภาพเพียงพอตอ่การตอบสนองเง่ือนไขการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ ท่ีก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคต 

จากท่ีกลา่วมาแล้วนัน้จะเห็นได้วา่การฝึกอบรมนัน้มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญั ๆ ได้แก่ 
1. เพ่ือเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีของแต่ละบุคคล รวมทัง้เทคนิค

วิทยาการใหม่ๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน 
2. เพ่ื อ เส ริมส ร้างความสามารถ ความช านาญ ในการปฏิบัติ งานให้ มี

ประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ 
3. เพ่ือสร้างทศันคตท่ีิดีเก่ียวกบังานในหน้าท่ี เกิดขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
4. เพ่ือให้ทราบนโยบาย หน้าท่ี และความรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงาน 

เข้าใจระเบียบข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตังิาน สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
5. เพ่ือรู้แนวทางการปฏิบตัิงานท่ีเป็นแบบอย่างเดียวกนั ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัและเป็นประโยชน์ในการประสานงานในองค์กร 
6. เพ่ือใช้ในการพิจารณาเล่ือนขัน้ เล่ือนต าแหนง่ 

  
ประโยชน์ของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารบุคคลขององค์กร หรือหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีมีความส าคญั และเป็นประโยชน์อย่างมากทัง้ต่อองค์กรหรือบุคลากรการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผลจากการ
ปฏิบตังิานยอ่มก่อให้เกิดความส าเร็จแก่องค์กรสว่นรวมได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์หรือผลท่ีได้รับจาก
การฝึกอบรมไว้ ดงันี ้

1. การฝึกอบรม ช่วยท าให้ระบบการปฏิบตัิงานมีสมรรถภาพสูงขึน้ มีการติดต่อ
ประสานงานดีขึน้  เพราะว่าการฝึกอบรมจะชวยกระตุ้ นความสนใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบตัิงานให้มีใจรักงานและท างาน ได้ผลมากขึน้ ทัง้เม่ือได้รับความรู้จากการฝึกอบรมมากขึน้



  23 

แล้วก็สามารถน าเทคนิคและวิธีใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
การท างานให้มีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

2. การฝึกอบรม เป็นวิธีหนึ่งท่ีท าให้เกิดการประหยดัและลดความสิน้เปลือง ของ
วสัดท่ีุใช้ในการปฏิบตังิาน ซึง่จะมีผลตอ่เน่ืองไปถึงงบประมาณคา่ใช้จา่ยในการซือ้วสัดท่ีุใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ลดลงไปด้วย เพราะว่าเม่ือผู้ ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้ว ความ
ผิดพลาดท่ีก่อให้เกิดความสิน้เปลืองเสียหายยอ่มลดน้อยลงไป 

3. การฝึกอบรม ชว่ยลดเวลาในการเรียนงานให้น้อยลง ปกตใินการปฏิบตังิานนัน้
เม่ือเร่ิมปฏิบตัิงานควรจะได้รับการอบรมแนะน าเสียก่อน เพราะเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกอบรมแล้ว
สามารถปฏิบตัิงานได้ผลดี และทุ่นเวลามากกว่าการท่ีจะต้องปฏิบตังิานและเรียนงานควบคูก่นัไป
ในเวลาเดียวกัน เพราะว่าการปฏิบตังิานตามวิธีหลงันีเ้ป็นการกระท าแบบลองผิดลองถกูซึง่ไม่อาจ
ท าให้เกิดสมัฤทธ์ิผลในงานเทา่ใดนกั 

4. การฝึกอบรม เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีการงานของผู้ บังคับบัญชา
ได้มากขึน้ ทัง้ผู้บงัคบับญัชาจะไม่เสียเวลามาชีแ้จงสัง่สอนในงานท่ีสัง่ นอกจากนีก้ารฝึกอบรมยงั
ช่วยลดการปฏิบตัิงานล่วงเวลาให้น้อยลง เพราะว่าการปฏิบตัิงานล่วงเวลามิใช่เกิดจากปริมาณ
งานท่ีมากอยา่งเดียวสว่นใหญ่มกัเกิดจากความลา่ช้าและความไมเ่ข้าใจในงานเสียเป็นสว่นมาก 

5. การฝึกอบรม เป็นอีกหนทางหนึง่ท่ีจะกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบตังิานได้ปฏิบตังิาน
เพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการงานของตนตามปกติ การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่งและการ
โยกย้ายพนกังานในองค์กร มกัได้รับการพิจารณาก่อน เพราะว่าเป็นผู้ รู้งานและได้รับการฝึกอบรม
มาเป็นอย่างดี ทัง้นีย้่อมแสดงว่าการฝึกอบรมเป็นการแนะแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคล
อยา่งหนึง่ 

ประโยชน์ของการฝึกอบรมตามความคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2531) นัน้ 
นอกจากการฝึกอบรมจะเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ ภายในองค์กรดงัได้กล่าวมาแล้วยงัมี
ประโยชน์อีกหลายประการ คือ 

1. ประโยชน์ท่ีพนกังานได้รับจากการฝึกอบรม 
1.1 ท าให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบตังิาน 
1.2 พนกังานสามารถรู้ถึงมาตรฐานการท างานและนโยบาย 
1.3 ท าให้พนกังานมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปในต าแหน่งและหน้าท่ี ซึ่งจะเป็น

การกระตุ้นให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างานด้วย 
2. ประโยชน์ตอ่ผู้จดัการผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน 
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2.1 ประหยดัเวลาในการท่ีจะใช้สอนหรือแนะน างานตา่ง ๆ ให้กบัพนกังาน 
2.2 ประหยดัเวลาท่ีจะใช้ควบคมุดแูล สามารถเอาเวลาไปใช้ในการวางแผน

งานและบริหารงานด้านอ่ืนได้ 
2.3 ท าให้พนกังานสามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ประโยชน์ขององค์กร 
3.1 ชว่ยท าให้ผลผลิตมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
3.2 ชว่ยลดคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
3.3 ชว่ยลดอบุตัเิหตกุารสิน้เปลืองและความเสียหายตา่ง ๆ  

พลากร สวุรรณรัฐ (2535) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการพฒันาและการฝึกอบรมไว้ว่า 
การปฏิบตัิงานไประยะหนึ่ง เม่ือถึงเวลาท่ีต้องรับผิดชอบงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมหรืองานใน
ระดบัท่ีสงูขึน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องได้รับการพฒันาและฝึกอบรม เน่ืองจากการพฒันาและฝึกอบรม
ก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการ คือ 

1. ผู้ ปฏิบัติงานต้องการความมั่นใจในสิ่งหรือแนวทางปฏิบัติอยู่ว่าเป็นสิ่งท่ี
ถกูต้องหรือไมแ่ละผู้ อ่ืนปฏิบตังิานอยา่งไร เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

2. เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและทัศนคติในการท างาน ซึ่งช่วยให้เกิดทศันคติใน
ทางบวกเป็นการน าทศันคตท่ีิดีมาเผยแพร่กนั 

สรุปได้ว่าการฝึกอบรม ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตวัผู้ปฏิบตัิงานท่ีจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท่ีช่วยให้การท างานดีขึน้ มีทศันคติท่ีดี ลด
อตัราการขาดงาน ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้องค์กรมีความมัน่คงเน่ืองจากการ
ฝึกอบรม และจะช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานมีการพฒันาอยู่เสมอ หากขาดแคลนผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
ใดก็สามารถทดแทนกนัได้ 

 
1.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 

จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีนักวิชาการต่าง ๆ  ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการทั่วไปท่ีสามารถใช้ได้กับหลกัสูตรทุก
รูปแบบ ส าหรับการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมนัน้ สามารถด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าว
ได้เชน่กนั 

ซึ่ง พิสิฐ เมธาภัทร (2549) ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับ        
ชา่งอตุสาหกรรมไว้ดงัภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของพิสิฐ เมธาภทัร 

สรุปรูปแบบของกระบวนการจัดการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกับโรงงานหรือสถาน
ประกอบการโดยมีขัน้ตอนของการด าเนินงานดงันี ้

1. การหาความต้องการของการฝึกอบรม (Needs) 
เป็นการส ารวจหาความต้องการ หรือสภาพของปัญหาแท้จริงท่ีเกิดขึน้ในโรงงาน

หรือสถานประกอบการ ไม่วา่จะทางด้านเก่ียวกบักระบวนการผลิต งานบคุคล หรือด้านการจดัการ
เป็นต้น 

2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objectives)  
ในขัน้ตอนนี เ้ป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมไม่ใช่

วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม 
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3. การออกแบบ (Design) 
เป็นขัน้ตอนของการออกแบบส่วนตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัเตรียมข้อมลูส าหรับการ

จดัการฝึกอบรมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนท่ีละเอียด ดงันี ้
3.1 วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรม (Objective) 
หลังจากวิเคราะห์งานย่อยเรียบร้อยแล้ว (Job Analysis)  เพ่ือก าหนด

วตัถปุระสงค์เชิงพฤตกิรรมให้เป็นจดุประสงค์ส าหรับประเมินผลการฝึกอบรม 
3.2 รายละเอียดของหลกัสตูร 
ในส่วนนีจ้ะประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันซึ่งทัง้ 4 ส่วนนีจ้ะมีความสมัพนัธ์ซึ่ง

กนัและกนั ดงันี ้
3.2.1 เนือ้หา (Content) เป็นขัน้ตอนการจัดเตรียมเนือ้หาให้สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ เชิงพฤตกิรรมท่ีได้วิเคราะห์ไป 
3.2.2 ส่ือ (Media) เลือกส่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนือ้หาและ

วตัถปุระสงค์รวมถึงการค านงึสิ่งตา่ง ๆ เชน่ อปุกรณ์สนบัสนนุตา่ง ๆ  
3.2.3 กิจกรรม (Activity) ก าหนดกิจกรรมระหว่างการฝึกอบรมให้กับผู้

เข้ารับการฝึกอบรม เชน่ ใบแบบฝึกหดั และใบงาน เป็นต้น 
3.2.4 การประเมิน (Evaluation) ขัน้ตอนประเมินผลของชดุการฝึกอบรม

ท่ีได้ออกแบบไว้ ซึง่ไมใ่ชก่ารประเมินผลของกระบวนการฝึกอบรม 
3.3 การน าไปทดลองใช้ (Try-Out)  
เม่ือออกแบบชุดฝึกอบรม (Curriculum Structure) แล้วน าไปทดลองใช้เพ่ือ

หาความเหมาะสม เชน่ เวลาและภาษาตลอดจนส่ือวา่มีคณุภาพอยา่งไร 
3.4 การน าไปใช้เก็บข้อมลู (Implementation)  
หลงัจากการทดลองใช้และน ามาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จงึน าชดุฝึกอบรม ไป

ใช้ส าหรับการฝึกอบรมจริง ๆ  
3.5 การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation) เป็นการประเมินผล ท่ี

กระบวนการเชน่ ความสอดคล้องเนือ้หากบัวตัถปุระสงค์ วิทยากรและการจดัการฝึกอบรม 
3.6 การสรุปผล (Outcome) 
หลงัจากประเมินผลแล้ว ให้สรุปผล ข้อดี ข้อเสีย พร้อมกบัข้อเสนอแนะ และ

น ามาปรับปรุง 



  27 

เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ (2531) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประการ คือ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นการก าหนดความต้องการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ รับการฝึกอบรมว่าจะให้เป็นไปในลักษณะใดจึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ การก าหนดวตัถปุระสงค์จะก าหนด 3 ระดบั คือ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร วตัถปุระสงค์
หมวดวิชาและวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 

2. การเลือกการจัดเนือ้หาวิชาและเทคนิคการฝึกอบรม เนือ้หาวิชา หมายถึง 
เนือ้หาสาระความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ เป็นขัน้ตอนท่ีก าหนดว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรมี
ความรู้และประสบการณ์และการจัดล าดับความรู้ประสบการณ์นัน้เป้นอย่างไร จึงเกิดผลการ
ฝึกอบรมท่ีสงูสดุ 

3. การน าเอาหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การให้ผู้ บริหารโครงการฝึกอบรมเอา
โครงการของหลกัสตูรไปฝึกอบรมให้เกิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินผลหลกัสตูร หมายถึง การหาค าตอบวา่หลกัสตูรสมัฤทธ์ิผลตามท่ี
วตัถปุระสงค์ก าหนดไว้หรือไม ่และมากน้อยเพียงใด 

5. การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีวฏัจักรเร่ิมต้นจากการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ เลือก และจดัเนือ้หาวิชาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ น า
หลักสูตรไปฝึกอบรม ประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับ
หลักสูตร เม่ือปรับปรุงหลักสูตรแล้วจึงกลับสู่การปรับปรุงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมดังแสดง
ภาพประกอบ 6 

 

ภาพประกอบ 6 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 
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นอกจากนัน้ นิภา วงศ์ไทย (2525) ได้เสนอขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมดงันี ้

1. ก าหนดสภาพปัญหาและความจ าเป็นของชุมชนเกษตรกรรมชนบท ซึ่งจะ
ก าหนดให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของชาติ โดยการส ารวจเอกสารและชมุชน รวมทัง้การส ารวจ
ความต้องการของผู้ รับการฝึกอบรมมาเป็นข้อมลูในการก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความจ าเป็นท่ีได้ส ารวจมา 

3. ก าหนดหน่วยการฝึกอบรม โดยแบ่งจุดมุ่งหมายออกเป็นเร่ือง ๆ และก าหนด
หน่วยการฝึกอบรมให้ครอบคลมุเร่ืองนัน้ ๆ ซึง่เม่ือได้ด าเนินการครบทกุหน่วยการฝึกอบรมแล้ว จะ
บรรลจุดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 

4. ก าหนดจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของแตล่ะหน่วยการฝึกอบรม โดยพิจารณา
ก าหนดให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

5. คดัเลือกจดัล าดบัเนือ้หาของแตล่ะหน่วยการฝึกอบรม โดยยึดจดุมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมเป็นขอบเขต และด าเนินการจดัล าดบัความส าคญัของเนือ้หา โดยพิจารณาตามล าดบั
ของเนือ้หาและตามล าดบัความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ได้ท าการส ารวจไว้แล้ว 

6. ก าหนดกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม โดยพิจารณาวิธีการประเมินผลให้
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายเชิงพฤตกิรรม กิจกรรมการฝึกอบรม และพืน้ฐานของผู้ รับการฝึกอบรม 

7. ก าหนดวิ ธีการประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาวิ ธีการ
ประเมินผลให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการฝึกอบรม และพืน้ฐานของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรม 

8. การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบ โดย
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ใช้หลกัสตูร แสดงดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมของนิภา วงศ์ไทย 

จากกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของนกัการศกึษาท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่า
ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมมีส่วนคล้ายคลึงกัน คงมีบางส่วนเท่านัน้ท่ีแตกต่างกัน 
เช่น ในส่วนของวตัถุประสงค์หรือจดุมุ่งหมาย เนือ้หารวิชาการฝึกอบรม เป็นต้น ดงันัน้จึงสามารถ
สรุปขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม ได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การศึกษาข้อมูลพื น้ฐาน ได้แก่  ข้อมูลทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ ปรัชญาการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการ
ก าหนดลกัษณะหลกัสตูร 

ส าหรับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลพืน้ฐานนัน้  สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวว่า 
สามารถท าได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือใช้ทัง้ 2 กรณีประกอบกัน คือ การศึกษาโดยทางตรง 
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ได้แก่ สอบถาม การสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ส่วนการศึกษาทางอ้อม ได้แก่ การศกึษาค้นคว้า
จากเอกสาร การรับฟังความคดิเห็นจากแหลง่ตา่ง ๆ การวิเคราะห์ตวัชีว้ดัท่ีส าคญั 

2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม เม่ือได้ข้อมูลพืน้ฐานด้านต่าง ๆ แล้วน ามา
วิเคราะห์จะท าให้ทราบสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ เรียน หรือสงัคม จึงมาถึงขัน้ตอนการ
สร้างหลกัสตูรซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรนัน้ สงดั อทุรานนัท์ (2532) ได้เสนอแนะลกัษณะท่ีส าคญัของหลกัสตูรท่ีดี ดงันี ้

2.1.1 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร ควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางการศกึษาอย่าง
ถกูต้องและตัง้อยูบ่นรากฐานของความจริงและสามารถน าไปปฏิบตัไิด้ 

2.1.2 สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
2.1.3 สนองความต้องการของผู้ เรียน 
2.1.4 มุง่สร้างเสริมคา่นิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 
2.1.5 เน้นและส่งเสริมคุณสมบตัิส่วนบุคคลของผู้ เรียนให้มีความเจริญ

งอกงามหลายด้าน 
2.1.6 ชว่ยให้ผู้ เรียน ได้รับประโยชน์จากการศกึษามากท่ีสดุ 
2.1.7 ควรจะยืดหยุ่นได้และเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
2.2 การเลือกเนือ้หาวิชาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก

อย่างหนึ่ง เพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นส่ือกลางท่ีจะน าผู้ เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนด ดงันัน้ 
จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สุนทร บ าเรอราช (2536) กล่าวว่า การเลือกเนือ้หาพิจารณา
จากค าถามตอ่ไปนี ้

2.2.1 แก่นสาระของการศึกษาคืออะไร เนือ้หาทัง้หมดเป็นความรู้ท่ี
แท้จริงหรือไม ่

2.2.2 เนือ้หาวิชาใดท่ีบรรจอุยู่ในหลกัสูตรและใช้เกณฑ์อะไรมาคดัเลือก
เนือ้หาสาระ 

2.2.3 มีเนือ้หาวิชาอะไรบ้างท่ีผู้ เรียนทกุคนต้องรู้ และมีอะไรบ้างท่ีผู้ เรียน
บางคนจ าเป็นต้องรู้ 

2.2.4 จะจดัล าดบัเนือ้หาวิชาให้ผู้ เรียนอยา่งไรและใช้เกณฑ์อะไร 
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2.2.5 เม่ือผู้ เรียนเรียนเนือ้หาวิชาเหล่านัน้ผู้ เรียนจะต้องเรียนอย่างไร
ผู้ เรียนจะพฒันาความสามารถและความคดิอย่างไร 

2.3 การก าหนดเกณฑ์และการประเมินผลหลกัสตูรการฝึกอบรมควรประเมิน
อะไรประเมินอย่างไรและเป็นสิ่งชีใ้ห้เห็นว่าการด าเนินงานฝึกอบรมนัน้จะประสบผลส าเร็จ และ
บรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด มีอปุสรรคอะไรบ้างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลกัสูตร
ฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป 

3. การน าหลักสูตรไปใช้ น าหลักสูตรท่ีผ่านขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 แล้วน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง เพ่ือเป็นการศกึษาหาจดุออ่นหรือข้อบกพร่องตา่งๆ และแก้ไขให้ดีขึน้ 

4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นขัน้ตอนการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพสังคมมากขึน้ ซึ่งการปรับปรุงนีส้ามารถ
ด าเนินการได้ ทกุขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 

 
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 

หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์คล้าย ๆ กับ
หลกัสตูรการศกึษาทัว่ไป เพียงแตว่่า หลกัสตูรฝึกอบรมจะมีขอบเขตแคบกว่า ทัง้นีเ้พราะหลกัสตูร
ฝึกอบรมเป็นการจดัฝึกอบรมบคุลากร เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ ดงันัน้องค์ประกอบหลกั
ของหลกัสตูรฝึกอบรมจงึมีองค์ประกอบคล้ายคลงึกบัหลกัสตูรทัว่ ๆ ไป ดงันี ้

เฉลา มิสดีย์ (2540) ได้สรุปองค์ประกอบของหลกัสตูรการฝึกอบรมเอาไว้  4 สว่น  
1. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
2. เนือ้หาวิชาท่ีใช้ฝึกอบรม 
3. เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม 
4. การวดัและการประเมินผลการฝึกอบรม 

วรพจน์ ศรีวงษ์คล (2539) ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพอิสระส าหรับชา่งอตุสาหกรรมเอาไว้ ดงันี ้

1. การหาความต้องการในการฝึกอบรม 
2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
3. การออกแบบหลกัสตูรฝึกอบรม 
4. การเลือกวิธีการฝึกอบรม 
5. การออกแบบเคร่ืองมือประเมินคณุภาพหลกัสตูร 
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6. การด าเนินการฝึกอบรม 
7. การประเมินคณุภาพหลกัสตูร 

สว่นประกอบของหลกัสตูรในทศันะของ เริงลกัษณ์ โรจนพนัธ์ (2539) มีดงันี ้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

เปรียบได้ดงัเข็มทิศท่ีจะก าหนดแนวทางของการฝึกอบรม จะเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้สร้างหลกัสตูรทราบ
ว่าควรก าหนดวิชาใด หรือควรใช้วิธีการฝึกอบรมแบบใดท่ีจะท าให้โครงการฝึกอบรมอยู่ในรูปของ
การปฏิบตัิได้ การพิจารณาเลือกวตัถปุระสงค์ควรจะต้องกระท าอย่างระมดัระวงัโดยวิเคราะห์จาก
ข้อมลูเก่ียวกบังานหรือพฤตกิรรมท่ีต้องการท่ีได้จากการส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

2. หมวดวิชาท่ีจะท าการฝึกอบรม หมวดวิชาท่ีจะท าการฝึกอบรมอาจจะมีหมวด
เดียวหรือหลาย ๆ หมวดก็ได้แล้วแตค่วามจ าเป็นของการฝึกอบรมแตล่ะโครงการ ผู้สร้างหลกัสตูร
ควรคดัเลือกให้เหมาะสมและสนองตอ่ความจ าเป็นนัน้ ซึ่งคือการก าหนดขอบขา่ยของการฝึกอบรม
นัน่เอง 

3. รายละเอียดของหัวข้อวิชา จากหมวดวิชาท่ีก าหนดเอาไว้แล้วจึงน ามา
แยกแยะในส่วนของรายละเอียดว่าควรจะมีหัวข้อย่อยอะไรบ้าง เพ่ือให้ขอบข่ายเร่ืองท่ีฝึกอบรม
ชัดเจนขึน้หรือเรียกว่าเป็นประเด็นส าคัญ ๆ ท่ีผู้ สอนจะต้องให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ในการ
ฝึกอบรมอาจไม่จ าเป็นท่ีจะต้องสอนในรายละเอียดของวิชาทุกหัวข้อ ดงัเช่น ส่วนท่ีเป็นความรู้
พืน้ฐาน เช่น คณิตศาสตร์เบือ้งต้น และภาษาย่อมไม่จ าเป็นต้องมาฝึกอบรมกัน หรือทักษะ
บางอย่าง ก็ไม่อาจน ามาฝึกอบรมได้เน่ืองจากขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เป็นต้น ดังนัน้การก าหนด
รายละเอียดหัวข้อวิชามักจะเลือกเอาเฉพาะเจาะจงท่ีจะท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรู้ทักษะ 
ความสามารถท่ีจะต้องน าไปใช้ปฏิบัติจริงๆ โดยบางหัวข้อท่ีคิดว่าเป็นพืน้ฐานหรือสามารถ
ฝึกอบรมในขณะปฏิบตังิานได้หรือสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตนเองได้ไมน่ ามาฝึกอบรม 

เม่ือก าหนดหัวข้อวิชาต่าง ๆ แล้วน ามาจัดเรียงล าดบัให้ต่อเน่ืองสอดคล้องกัน
เพ่ือให้แนวคิดและทักษะเหล่านัน้ได้พฒันาขึน้อย่างมีระบบ โดยอาศยัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้มี
แนวทางการปฏิบตังิาน ดงันี ้

3.1 ก าหนดหวัข้อวิชาท่ีง่ายไว้ระยะต้นของหลกัสตูร หวัข้อวิชาท่ีเป็นพืน้ฐาน
เชน่แนวความคดิ ความหมาย และทฤษฎีท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น 

3.2 หวัข้อวิชาซึ่งให้ความรู้และทกัษะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาอ่ืน 
ๆ ตอ่ไปต้องก าหนดไว้ในระยะเร่ิมต้นของหลกัสตูร 

3.3 หวัข้อวิชาท่ีเป็นภาคปฏิบตั ิควรจดัให้อยูร่ะดบัตอ่เน่ืองจากภาคทฤษฎี 



  33 

3.4 วิชาท่ีมีกิจกรรมซ า้กนัหลาย ๆ ชัว่โมง เช่น บรรยาย หรืออภิปราย อย่าง
เดียวเป็นต้น ควรกระจายให้อยูใ่นวนัตา่งๆ กนั ไมค่วรสอนวิชาใดเกิน 3 ชัว่โมงใน 1 วนั 

3.5 วิชาท่ียากหรือเป็นวิชาท่ีต้องการความรู้เร่ืองอ่ืนๆ มาก่อนให้ก าหนดอยู่
ในล าดบัสดุท้าย 

4. ก าหนดการฝึกอบรม คือการก าหนดแผนการในรายละเอียดเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้สอนและเข้รับการฝึกอบรม ได้มองเห็นหลกัสูตรโดยส่วนรวมว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง
และใช้เวลาเท่าใด การก าหนดการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาถึงเทคนิค หรือวิธีการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกบัแตล่ะหวัข้อท่ีก าหนดไว้แล้ว โดยมีข้อควรค านึงว่าถ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบตัิตาม
วิธีการท่ีเลือกแล้วเขาจะได้รับความรู้ ทกัษะ หรือพฒันาทศันคติใหม่ ๆ เพียงพอหรือไม่ อาจจะใช้
ค าถามเหลา่นีเ้ป็นแนวทาง คือ 

4.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิตามเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมนัน้ 
ๆ ได้หรือไม ่

4.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท าในสิ่งท่ีวิทยากรบอกให้ท าได้หรือไม่ 
4.3 ถ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบตัิตามท่ีวิทยากรบอก เขาจะได้รับความรู้

ตามท่ีคาดหมายหรือไม ่
4.4 หลงัจากท่ีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบตัิตามแล้ว เขาจะมีความรู้สึกเช่นใด 

นอกจากควรน าสิ่งเหลา่นัน้มาพิจารณา คือ 
4.4.1 วตัถุประสงค์ของวิชาท่ีต้องการเน้นหนักให้เกิดพฤติกรรมด้านใด 

เช่นถ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ใช้การบรรยายหรืออภิปราย ถ้าต้องการทางด้านทกัษะก็อาจให้
ลงมือปฏิบตั ิเป็นต้น 

4.4.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็นใคร ระดบัความรู้พืน้ฐาน ประสบการณ์ 
ความสามารถเป็นอย่างไร ถ้ามีความแตกต่างกนัมากในกลุ่มควรจะจดักลุ่มอย่างไร กิจกรรมหรือ
วิธีสอนบางอยา่งอาจจะน ามาใช้กบับคุคลบางประเภทไมไ่ด้ 

4.4.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม เช่น สถานท่ี วสัดอุุปกรณ์
ตา่งๆ เป็นต้น มีเพียงพอหรือไม่ 

4.4.4 ระยะเวลาท่ีก าหนดให้มีมากน้อยเพียงใดเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการสอนหรือไม ่

4.4.5 วิทยากร กิจกรรมการสอนบางอย่างต้องการผู้ช านาญ หรือมีทกัษะ
ซึง่จะหาได้หรือไม ่วิทยากรจะสะดวกมาให้การฝึกอบรมหรือไม่ 
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1.5 การประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร เป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

เพราะเป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาขึน้มามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
สามารถน ามาใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่ และการประเมินมีลกัษณะเป็นกระบวนการก าหนด
คณุค่าการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะต้องประกอบด้วยเคร่ืองมือการประเมินผลท่ีเหมาะสม
และกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดงันัน้ เนือ้หาเก่ียวกับการประเมินหลกัสูตรท่ีน าเสนอ 
ครัง้นีจ้ะเป็นการน าเสนอความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการประเมินหลกัสตูรท่ีประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินหลักสูตร แนวคิดเก่ียวกับลักษณะของการประเมินหลักสูตร และรูปแบบการ
ประเมินหลกัสตูร 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
มีนกัการศกึษาหลายทา่นกลา่วถึงจดุมุง่หมายของการประเมินหลกัสตูรไว้ ดงันี ้
ทาบา (Taba H, 1962) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตกว้างขวาง 

ครอบคลุมถึงการประเมินสิ่งต่อไปนีคื้อ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร กระบวนการของหลกัสูตร ผู้ มี
ส่วนเก่ียวกบัหลกัสูตร สมรรถภาพของผู้ เรียน ความสมัพนัธ์ของวิชาตา่งๆ การใช้ส่ือการเรียนการสอน 
เป็นต้น 

โบแชมป์ จอร์จ (Beauchamp George, 1981) และสงัด อุทรานันท์ (2532) ได้ให้
แนวคดิเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรท่ีใกล้เคียงกนัวา่ จะต้องประเมินสิ่งตอ่ไปนี ้

1. ประเมินเอกสารหลกัสตูร 
2. ประเมินการใช้หลกัสตูร 
3. ประเมินผลสมัฤทธ์ิของหลกัสตูร 
4. ประเมินระบบหลกัสตูร 

ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ เช่น จุดมุ่งหมายเนือ้หาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน ตลอดจน การ
บริหารหลักสูตรและการบริการวิชาการ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรนัน้ได้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด จะปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ดีท่ีสุด
อยา่งไร 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาได้สรุปว่า การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 3 
ประการ 
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1. การประเมินเอกสารหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพปัญหาและความ
ต้องการหลกัการ จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หา การจดัการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน
และการประเมินผล เพ่ือศกึษาความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสตูรท่ีสร้างขึน้ 

2. การประเมินการน าหลกัสตูรไปใช้ เป็นการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้น าร่องกับ
กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของหลกัสตูร แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปทดลอง
ใช้กบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตอ่ไป 

3. การประเมินผลผลิตของหลกัสูตร เป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนท่ี
เกิดขึน้ภายหลงัจากการน าหลกัสตูรไปทดลองใช้ 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะของการประเมินหลักสูตร 
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537) ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะของการประเมินหลกัสตูร

ไว้ว่า การประเมินก่อนการน าหลักสูตรไปใช้หลังจากร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อย การตรวจสอบ
คณุภาพเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขการตรวจสอบคณุภาพหลักสูตรท าได้
หลายวิธี เช่น   จดัประชมุสมัมนาใช้เทคนิคเดลฟายการทดลองใช้หลกัสูตรแบบ น าร่องเพ่ือศกึษา
ความเป็นไปได้รวม ทัง้มีคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตรในแต่ละ
ระยะอยา่งเป็นระบบเป็นต้น 

การประเมินผลหลังจากการน าหลักสูตรไปใช้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบว่า
หลักสูตร เม่ือน าไปใช้จริงได้ผลเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีข้อดีข้อเสียในวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนอย่างไร เพ่ือจะได้หาทางปรับปรุงหลกัสูตรเม่ือพบสิ่งบกพร่องและช่วยใน
การตดัสินใจวา่ควรจะใช้หลกัสตูรนีต้อ่ไปหรือไม ่ 

ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538) ได้กล่าวถึงแนวคิดและรูปแบบของการประเมินหลกัสตูร
วา่มีจดุเน้นของการประเมินแบง่ออกได้ 3 กลุม่ คือ 

กลุ่มท่ี 1 แนวคิดเน้นการวางแผนตดัสินใจเก่ียวกับจดุมุ่งหมายได้แก่แนวคิดของ
ไทเลอร์ ทาบา และแฮมมอนด์ 

กลุ่มท่ี 2 เน้นการวางแผนตัดสินใจโดยยึดหลักเกณฑ์ ได้แก่ แนวคิดของสเตก 
ครอนบคัและสคริฟเวน 

กลุ่มท่ี 3 เน้นการวางแผนตดัสินใจเพ่ือจัดการ ได้แก่ แนวคิดของสตฟัเฟิลบีม 
และ โพรวสั 

ซึ่งการแบ่งกลุ่มแนวคิดตามลกัษณะดงักล่าวข้างต้นจะช่วยให้การวิเคราะห์รูปแบบ
การประเมินหลกัสตูรมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
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รูปแบบการประเมินหลักสูตร  
รูปแบบของการประเมินหลกัสตูรมีลกัษณะแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัจดุมุ่งหมายของการ

ประเมิน ซึง่แตล่ะรูปแบบตา่งมีจดุเน้นท่ีแตกตา่งกนั ซึง่แตล่ะรูปแบบมีรายละเอียดดงันี ้
1. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของ Tyler 

เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียนท่ีเกิดจากการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นหลกัการประเมินหลกัสูตรต้องพิจารณาองค์ประกอบท่ีเป็นเหตเุป็นผลซึ่ง
กันและกัน ทัง้ 3 ส่วนคือ จุดมุ่งหมาย ประสบการณ์การเรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน (Ralph 
W. Tyler, 1964) 

ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler, 1964) กลา่ววา่ การประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีบง่ชี ้
ถึงความส าเร็จของการศกึษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรและการเรียนการสอน และเปา้หมายของ
การจดัการศึกษาก็คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ ดงันัน้ การประเมินผลจึงมุ่งวดัว่าผู้ เรียน
ได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปหรือไม่ มากน้อยเพียงใด วิธีการประเมินผลตามแนวคดิ Tyler สรุปได้ 
ดงันี ้

1. ก าหนดจุดมุ่ งหมายทางการศึกษาท่ีจะให้ผู้ เรียนบรรลุผลส าเร็จ
จดุมุง่หมายจะต้องครอบคลมุหลกัสตูรและมีข้อความท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

2. จดัสถานการณ์เพ่ือให้ผู้ เรียนได้แสดงพฤติกรรมออกมาตามท่ีต้องการจะ
จดัสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ จะต้องเอือ้ตอ่การแสดงพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

3. ส ารวจเคร่ืองมือประเมินผลเพ่ือน ามาใช้ในการวดัพฤตกิรรมของผู้ เรียน 
4. สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีมีความเป็นปรนยั มีความเช่ือมัน่และ

ความเท่ียงตรงสงู ดงัภาพประกอบ 8 

 

ภาพประกอบ 8 แบบการประเมินของ Tyler 
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2. รูปแบบการประเมินของ ทาบา (Taba’s  Model of Evaluation) (Taba H, 1962)  
ทาบา ได้แสดงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ช่ือว่า  “ A Conceptual 

ramework For Curriculum Design” ในรูปแบบท่ีอธิบายการประเมินผลว่าเป็นการพิจารณา
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาหลกัสูตรว่าสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีตัง้ไว้หรือไม ่
เชน่เดียวกบัของ Tyler แตแ่ยกพิจารณาองค์ประกอบตา่ง ๆ ดงัภาพประกอบ 9 ของ Taba 

 

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการประเมินของ ทาบา 

3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการวิ เคราะห์แบบ Puissance  
AnalysisTechnique เป็นวิธีการประเมินเอกสารหลกัสูตรรูปแบบหนึ่งท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบ 3 
ส่วนท่ีสัมพันธ์ของหลักสูตร คือ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยใช้ตารางวิเคราะห์ปบุแซงค์ แล้วใช้สูตรของปยุแซงค์ในการคิดค านวณ เม่ือได้
ตัวเลขหรือผลจากการค านวณ ก็น ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เพ่ือตัดสินคุณภาพของ
หลักสูตรว่าอยู่ในระดบัใด (ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์, 2539) การวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปุย
แซงค์  (Puissance Analysis Matrix) เป็นการน าเอารูปแบบของการเรียนรู้ 6 ประการ โดย
เรียงล าดบัจากง่ายไปหายากได้แก่ ความรู้ลูกโซ่ ความรู้แบบเช่ือมโยงโดยใช้ค าพูด ความรู้แบบ
ผสมผสาน ความรู้ในแนวคิด ความรู้แบบหลกัการและความรู้แบบแก้ปัญหา การให้คา่น า้หนกัให้
เรียงล าดบัจากค่าน า้หนกัน้อยท่ีสุดไปหายากท่ีสุดแก่รูปแบบง่ายท่ีสุด คือ ความรู้แบบลูกโซ่และ
เรียงล าดบัมากขึน้ทีละหนึ่งจนถึงรูปแบบสุดท้าย น า้หนักคะแนนเท่ากับหก และเป็นการน าเอา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีแสดงออกมาให้เห็นได้ 9 ชนิด ซึ่งเรียงล าดบัจากพฤติกรรมท่ีง่าย
ไปหายาก ดงันี ้การบอกช่ือหรือชี ้การเลือก การบอกเกณฑ์ การจดัล าดบั การสาธิต การสร้าง การ
อธิบายหรือบรรยาย การจ าแนก และประยกุต์ใช้  
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4. แนวคิดการประเมินผลโครงการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์ก 
แพทริค(Donald L. Kirkpatrick)การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ รับการอบรมได้
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ เปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตน เพ่ือ
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปฏิบตัิงานในทางท่ีดีขึน้ มีนกัทฤษฎีการประเมินการฝึกอบรม ได้เสนอ
รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมไว้มากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกันบ้าง 
คล้ายคลึงกนับ้าง ตามแตล่กัษณะของโครงการฝึกอบรมท่ีท าการประเมิน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางใน
การน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานรูปแบบทฤษฎีการ
ประเมินการฝึกอบรมของโดนลัด์ แอล เคิร์กแพตทริคเป็นรูปแบบหนึ่งทีน่าสนใจ ซึ่งมีลกัษณะการ
ประเมินท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ ของการฝึกอบรม โดยเป็นรูปแบบการประเมินท่ีพฒันาขึน้เพ่ือใช้กบั
การประเมินผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะและจะมุ่งเน้นผลการประเมินในทางลึกมากกว่าทางกว้าง 
กล่าวคือ มุ่งเน้นไปท่ีผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมเป็นหลัก มิได้มุ่งเน้นไปท่ีตัวโครงการนัก ซึ่ง
แตกต่างจากรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการประเมินในลักษณะกว้างเพ่ือให้
ครอบคลุมทัง้ระบบของโครงการ อีกทัง้ยังเป็นรูปแบบการประเมินท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้กับ
โครงการในลกัษณะใดก็ได้ ทัง้ในแบบของการฝึกอบรม การสมัมนา การประชมุปฏิบตัิการ ดงันัน้
จึงเลือกมาน าเสนอในครัง้นี  ้ซึ่ง เคิ ร์กแพตทริคได้เสนอ  ขัน้ตอนการฝึกอบรมเป็น 4 ขัน้ 
ประกอบด้วย 

1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) การประเมินขัน้นีมี้
วตัถปุระสงค์   ให้รู้ว่าผู้ ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมนัน้ มีความรู้สึกอย่างไรตอ่การฝึกอบรม พอใจหรือไม่
ต่อสิ่ ง ท่ี ได้ รับจากการฝึกอบรม เช่น  หลักสูตร เนื อ้หาสาระ วิทยากร เอกสาร สถาน ท่ี 
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา ฯลฯ และพอใจมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนัน้ 
ต้องการได้รับข้อมลูท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีมีความหมาย และมีความ
เป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นตัวบ่งชีป้ระสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก เคิร์ก
แพตทริค กล่าวว่ามีอยู่บ่อยครัง้ท่ีผู้ บริหารตัดสินใจล้มเลิก โปรแกรมการฝึกอบรมเสียหรือไม่ก็
ตดัสินใจให้ด าเนินการฝึกอบรมตอ่ไป โดยอาศยัข้อมลูท่ีได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็น
พืน้ฐานวิธีการท่ีจะช่วยให้ได้รับข้อมลูเก่ียวกบัปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นพืน้ฐานท่ีมีความหมาย และ
ตรงตามความจริงจากผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม เคร์ิกแพตทริกได้อธิบายไว้ดงันีคื้อ 

1.1 ก าหนดให้แนน่อนชดัเจนลงไปว่า ต้องการได้รับข้อมลูอะไร เช่น ปฏิกิริยา
ตอบสนองของเนือ้หาหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม บรรยากาศการ
ฝึกอบรม ฯลฯ 
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1.2 ออกแบบของเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามท่ีจะใช้เก็บข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

1.3 ข้อค าถามท่ีใช้ ควรเป็นชนิดท่ีเม่ือได้รับข้อมลูหรือได้ค าตอบแล้วสามารถ
น ามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 

1.4 กระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิในข้อค าถามตา่งๆ 

1.5 ไมค่วรให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เขียนช่ือตนเองลงในแบบสอบถาม เพ่ือให้
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกล้าแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ผา่นแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

2. การประเมินการเรียน รู้  (Learning Evaluation) การประเมินผลนัน้ นี มี้
วตัถุประสงค์ท่ีจะให้รู้ว่าผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และทกัษะอะไรบ้าง 
และมีเจตคติอะไรบ้างท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ทัง้นีเ้พราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็น
องค์ประกอบพืน้ฐานส าคญัท่ีจะช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้าร่วม
การอบรมในโอกาสตอ่ไป เคร์ิกแพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู้เอาไว้ว่า 

2.1 ต้องวัดทัง้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ก่อน
และหลงัการฝึกอบรม 

2.2. วิเคราะห์ทัง้คะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลงัการฝึกอบรม 

2.3 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคมุ ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ ท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม
แล้วปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทกัษะและเจตคติของกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง ซึง่เป็นกลุม่ของ
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมวา่แตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร 

3. การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการ (Behavior Evaluation) การ   
ประเมินผลท างานไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่การประเมินผลในชัน้เรียนมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค์หรือไม่ การประเมินในขัน้นีน้ับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขัน้แรก
เพราะจะต้องติดตามประเมินผลในสถานท่ีท างานจริงๆ ของผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม เคิร์กแพตทริก 
เสนอแนะวา่ 

3.1 ควรจะได้วดัพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม 
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3.2 ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลงัการฝึกอบรมนัน้
ควรจะให้ห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึน้จริงๆ 
ทางท่ีดีควรจะประเมินหลายๆครังเป็นระยะๆ ไป เชน่ ประเมินทกุ 3 เดือน เป็นต้น 

4. การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) การประเมินในชัน้
นีมี้วัตถุประสงค์ท่ีจะให้รู้ว่ากาฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง (Outcomes) 
เป็นการประเมินท่ีต้องการจะให้เกิดขึน้กับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต อตัราการลาออกลดลง เป็นต้น ซึ่ง
นับว่าเป็นการประเมินผลท่ียากท่ีสุด เพราะในความเป็นจริงนัน้มีตัวแปรอ่ืนๆ อีกมากมาย
นอกเหนือจากการฝึกอบรมท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงานและตวัแปรเหล่านัน้บางท่ีก็ยากต่อการ
ควบคมุ ฉะนัน้อะไรก็ตามท่ีเกิดขึน้แก่หน่วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปไปยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม
การฝึกอบรม เคร์ิกแพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขัน้นีไ้ว้วา่ 

4.1 ควรจดัสภาวะการณ์หรือเง่ือนไขตา่งๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกบัสภาวะการณ์ภายหลงัการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลูท่ีสงัเกตได้หรือวดัได้ 

4.2 พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงในผลท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับหน่วย วิธีหนึ่งพอจะท าได้ คือ การใช้กลุ่มควบคมุหรือ
กลุม่ทดลอง 

 สรุปรูปแบบทฤษฎีการประเมินการฝึกอบรมของโดนลัด์ แอล เคิร์กแพตทริค เป็น
รูปแบบซึ่งมีลกัษณะการประเมินตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม โดยเป็นแบบการประเมินท่ี
พฒันาขึน้เพ่ือใช้กบัการประเมินผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะ และจดุมุ่งเน้นผลการประเมินกลา่วคือ 
มุง่เน้นไปท่ีผลสมัฤทธ์ิของการฝึกอบรมเป็นหลกั ซึ่งแตกตา่งจากรูปแบบการประเมินแบบอ่ืนๆ ท่ีมี
ลกัษณะการประเมินในลกัษณะกว้างเพ่ือให้ครอบคลมุทัง้ระบบของโครงการ อีกทัง้ยงัเป็นรูปแบบ
การประเมินท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้กบัโครงการในลกัษณะใดก็ได้ ทัง้ในแบบของการฝึกอบรม การ
สมัมนา การประชมุปฏิบตักิารอ่ืนๆ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลือกเอารูปแบบแนวคดิการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนลัด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) มาใช้ในการประเมิน
หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผ้สอนรายวิชากรีฑาสาขาวิชาพลศึกษา ของนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั 
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การหาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม 
ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2520) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

โดยใช้สตูร E1/E2 ดงันี ้
1. การก าหนดกฎเกณฑ์ประสิทธิภาพ ท าโดยการประเมินพฤติกรรมของผู้ เข้ารับ

การฝึกอบรม 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้าย (ผลลัพธ์) 
โดยการก าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น E1 (ประสิทธิภาพกระบวนการ) และ E2 (ประสิทธิภาพ
ผลลพัธ์) ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมจะเป็นเกณฑ์ท่ีผู้สอนคาดหมายว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นท่ีพอใจ โดยก าหนดเป็นค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละของคะแนนท่ีได้จาก
การท าแบบทดสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้หมด นัน้คือ E1/E2 หรือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

2. การท่ีจะก าหนดเกณฑ์ E1/E2 ให้มีค่าเท่าใดนัน้ ให้ผู้ สอนเป็นผู้พิจารณาโดย
ปกติเนือ้หาท่ีเก่ียวกับความรู้ความจ า มักตัง้ท่ี 80/80, 85/85,หรือ 90/90 ส่วนเนือ้หาท่ีเป็นทกัษะ
หรือเจตคตอิาจตัง้ไว้ 70/70 หรือ 75/75  

การก าหนดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมนิยมก าหนดเป็น 80/80 ส าหรับเนือ้หา

ท่ีเก่ียวกบัความรู้ความจ า โดยมีความคลาดเคล่ือน ± 2.5% 
80 ตวัแรก หมายถึง ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้หมดสามรถท าแบบฝึกหดัระหว่าง

ฝึกอบรมได้ผลเฉล่ียร้อยละ 80 
80 ตวัหลัง หมายถึง ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทัง้หมดสามรถท าแบบทดสอบหลัง

ฝึกอบรมได้ผลเฉล่ียร้อยละ 80 
3. ค านวณหาประสิทธิภาพ โดยการใช้สตูร E1/E2  

E1 คือ ประสิทธิภาพเชิงกระบวนการ 

สตูร E1 = (∑X / N) A X 100 
∑X คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหดัหรืองาน 
A    คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดัทกุชิน้รวมกนั 
N    คือ จ านวนผู้ เรียน  

E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

สตูร E2 = (∑Y / N) B X 100 
∑Y คือ คะแนนรวมของผลลพัธ์หลงัเรียน 
B    คือ คะแนนเตม็ของการสอบหลงัเรียน 
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N    คือ จ านวนผู้ เรียน  
สรุปได้ว่า ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม จ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรให้ได้คณุภาพ

และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ จงึจะท าให้หลกัสตูรมีความนา่เช่ือถือและน าไปใช้จดัอบรมตอ่ไป 

2. การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.1 พระราชบัญญัตกิารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ       
ให้ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรจดัตัง้มหาวิทยาลยัราชภฏัขึน้แทนสถาบนัราชภัฏ  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”มาตรา 
2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไปมาตรา 
3 ให้ยกเลิกพระราชบญัญัติสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 มาตรา 4 ให้สถาบนัราชภฏัท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัตสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญัตินี ้
ให้ เรียก ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม ช่ือของสถาบันราชภัฏ เดิมตามบัญ ชีรายช่ือท้าย
พระราชบัญญัตินีใ้ห้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรา 5 ใน
พระราชบญัญัตนีิ ้“มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญัตนีิ“้สภา
มหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญั ติ นี “้สภา
วิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี ้ “วิทยาเขต” 
หมายความวา่ เขตการศกึษาของมหาวิทยาลยัท่ีมีคณะ สถาบนั ส านกั วิทยาลยั ศนูย์ ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตัง้แต่สองส่วนราชการขึน้ไปตัง้อยู่ในเขต
การศกึษานัน้ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด“สภาคณาจารย์และข้าราชการ”หมายความว่าสภา
คณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบญัญัตินี “้รัฐมนตรี”หมายความว่า 
รัฐมนตรีผู้ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้มาตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รักษาการตามพระราชบญัญัตนีิ ้และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพ่ือปฏิบตักิารตาม
พระราชบญัญตันีิ ้

กฎกระทรวงนัน้ เม่ือได้ประกาศใน ราชกิจจานเุบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟืน้ฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยืน โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษา สง่เสริม
วิชาการและวิชาชีพชัน้สูง ท าการสอน วิจยั ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มาตรา 8 ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา  7 ให้ก าหนดภาระหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย
ดงัตอ่ไปนี ้(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืน้ฐานของภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
ภมูิปัญญาไทย และภมูิปัญญาสากล (2) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม ส านกึในความเป็นไทย 
มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกทัง้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนใน
ท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบณัฑิตของประเทศ (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคณุคา่ ความ
ส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของผู้น าชมุชน ผู้น าศาสนาและนกัการเมืองท้องถ่ินให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คณุธรรม 
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพฒันาชมุชนและท้องถ่ินเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง (6) ประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันระหว่างมหาวิทยาลยั ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนทัง้ใน
และตา่งประเทศ เพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน (7) ศกึษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพืน้บ้าน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน 
รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (8) ศึกษา วิจัยส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบตัิภารกิจของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
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บญัชีรายช่ือสถาบนัราชภฏัท่ีเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั 
1) สถาบนัราชภฏักาญจนบรีุ 22)  สถาบนัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
2) สถาบนัราชภฏักาฬสินธุ์   23) สถาบนัราชภฏัภเูก็ต 
3) สถาบนัราชภฏัก าแพงเพชร   24) สถาบนัราชภฏัมหาสารคาม 
4) สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม   25) สถาบนัราชภฏัยะลา 
5) สถาบนัราชภฏัชยัภมูิ 26) สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์ 
6) สถาบนัราชภฏัเชียงราย 27) สถาบนัราชภฏัร้อยเอ็ด   
7) สถาบนัราชภฏัเชียงใหม ่ 28) สถาบนัราชภฏัร าไพพรรณี 
8) สถาบนัราชภฏัเทพสตรี 29) สถาบนัราชภฏัเลย 
9) สถาบนัราชภฏัธนบรีุ 30) สถาบนัราชภฏัล าปาง 
10) สถาบนัราชภฏันครปฐม 31) สถาบนัราชภฏัศรีสะเกษ 
11) สถาบนัราชภฏันครพนม 32) สถาบนัราชภฏัสกลนคร   
12) สถาบนัราชภฏันครราชสีมา 33) สถาบนัราชภฏัสงขลา 
13) สถาบนัราชภฏันครศรีธรรมราช 34) สถาบนัราชภฏัสวนดสุิต  
14) สถาบนัราชภฏันครสวรรค์ 35) สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา 
15) สถาบนัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 36) สถาบนัราชภฏัสรุาษร์ธานี  
16) สถาบนัราชภฏับรีุรัมย์ 37) สถาบนัราชภฏัสริุนทร์ 
17) สถาบนัราชภฏัพระนคร 38) สถาบนัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ 
18) สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 39) สถาบนัราชภฏัอดุรธานี 
19) สถาบนัราชภฏัพิบลูสงคราม 40) สถาบนัราชภฏัอตุรดติถ์   
20) สถาบนัราชภฏัเพชรบรีุ 41) สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี 
21) สถาบนัราชภฏัวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตรการผลิตครู สาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ซึ่งสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ ดงันี ้

1) หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   ไมน้่อยกวา่    30  หนว่ยกิต  
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไมน้่อยกวา่ 129 หนว่ยกิต  

2.1) กลุม่วิชาเอก   ไมน้่อยกวา่ 78 หนว่ยกิต 
2.1.1) วิชาเอกบงัคบั  ไมน้่อยกวา่ 48 หนว่ยกิต 
2.1.2) วิชาเอกเลือก  ไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
2.1.3) วิชาการสอนวิชาเอก ไมน้่อยกวา่  6 หนว่ยกิต 

2.2) กลุม่วิชาชีพครู   ไมน้่อยกวา่ 51 หนว่ยกิต 
2.2.1) วิชาชีพครูบงัคบั   ไมน้่อยกวา่ 33 หนว่ยกิต 
2.2.2) วิชาชีพครูเลือก   ไมน้่อยกวา่  4 หนว่ยกิต 
2.2.3) วิชาปฏิบตักิารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 หนว่ยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมน้่อยกวา่   6 หนว่ยกิต 

     รวมจ านวนหนว่ยกิต ตลอดหลกัสตูร  ไมน้่อยกวา่ 165 หนว่ยกิต 
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3. การจัดท าแผนการสอนกรีฑาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตาราง 1 แสดงรายละเอียดรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฎั 

สถาบนัราชภฏั 

การเรียนการสอน วชิากรีฑา ในมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
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วิ่ง
วิบ
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กาญจนบรีุ                                
ก าแพงเพชร                              

เชียงใหม ่                                  
นครสวรรค์                                  
นครราชสีมา                                

บรีุรัมย์                                
พิบลูสงคราม                                
มหาสารคาม                               

ร าไพพรรณี                                
ศรีสะเกษ                                  

 
จากตาราง พบว่าราชภฏัก าแพงเพชรและราชภัฏมหาสารคาม ไม่ได้เขียนแผนการสอน

ประวตักิรีฑา ราชภฏัก าแพงเพชรและราชภฏับรีุรัมย์ไม่ได้เขียนแผนการสอนความรู้เก่ียวกบัการฝึก
กรีฑา ราชภัฏกาญจนบุรี ราชภัฏนครราชสีมาและราชภัฏพิบูลสงคามไม่ได้เขียนแผนการสอน
ทฤษฎีและการวิ่งพืน้ฐาน ราชภัฏก าแพงเพชร ราชภัฏพิบลูสงคราม และราชภฏัร าไพพรรณีไม่ได้
เขียนแผนการสอนการวิ่งทางตรงและทางโค้ง ราชภัฏนครราชสีมา และราชภัฏมหาสารคามไม่ได้
เขียนแผนการสอนการเร่ิมต้นออกวิ่ง และการเข้าเส้นชยั ราชภัฏกาญจนบุรี ก าแพงเพชร บุรีรัมย์ 
มหาสารคามและราชภฏัร าไพพรรณีไม่ได้เขียนแผนการสอนการเดิน และทกุมหาวิทยาลยัราภฎัท่ี
สุม่มาไมไ่ด้เขียนแผนการสอนขว้างค้อน กระโดดค า้และวิ่งวิบาก 
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คุณสมบัตขิองผู้ฝึกสอนกีฬา 
นเรศ กุลธวงศ์วัฒนา (2537) ได้ให้ความหมายของค าว่า ”ผู้ ฝึกสอน” โดยทั่วไปท่ี

เรียกวา่ ‘Instructor’ หมายถึง ผู้ ฝึกสอนท่ีมีเปา้หมายในการสอนในระดบัขัน้พืน้ฐานทกัษะทางกีฬา
วา่ผู้ เรียนจะต้องปฏิบตัิอย่างไร เล่นอย่างไร (How to Play) ซึ่งแตกต่างกบั “ผู้ ฝึกสอนกีฬา” ซึ่งตรง
กบัค าในภาษาองักฤษว่า ‘Coach’ หมายถึง ผู้ ฝึกสอนกีฬาเพ่ือการแข่งขนั มีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะ
น านกักีฬาของตนไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขนั ซึ่งงานฝึกสอนกีฬาเพ่ือการแข่งขนัเป็นงานหนกั
จะต้องใช้เวลายาวนาน ต้องอาศยัความรู้ความสามารถของผู้ ฝึกสอนท่ีเหนือชัน้ จึงสามารถน า
นกักีฬาไปสู่ชยัชนะได้เพ่ือให้เกิดผลดีต่องานการฝึกสอนกีฬา ผู้ ฝึกสอนต้องมีความรู้ในสาขาวิชา
การต่างๆ เช่น จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ หลักและวิธีสอน ความรู้ด้านโภชนาการสรีระ
วิทยาการออกก าลงักาย วิทยาศาสตร์การกีฬา ความรู้ด้านสงัคมวิทยา ตลอดจนการมีมาตรฐาน
ทางคณุธรรมสงู เป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทัง้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

รังสฤษฎ์ิ  บุญชะลอ (2545) กล่าวว่า "การฝึกสอน" (Coaching) มักจะใช้ใน
ความหมายท่ีกว้างขวางของกิจกรรมตา่งๆ และโดยปกตจิะเน้นช่วยบางคนในการเตรียมตวัส าหรับ
การกระท าสิ่งต่างๆ ในทางด้านกรีฑา การฝึกสอน คือ การจดัเตรียมให้ความช่วยเหลือแก่นกักีฬา
คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้นกักีฬาเหล่านัน้พฒันา และปรับปรุงการเล่นกรีฑาให้ดี
ขึน้ ซึ่งบคุคลหลายกลุ่มอาชีพอาจจะท าหน้าท่ีในท านองเดียวกันนี ้ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ครูข้าราชการ 
และผู้ ให้การสนบัสนนุในกิจกรรมตา่งๆ (Sponsors) แตส่ าหรับการฝึกสอนแล้วงานท่ีท าได้แก่ การ
สอน การฝึก การให้ค าแนะน า และอ่ืนๆ อีกหลายอย่างการฝึกสอนไม่เพียงแต่สอนให้คนเรียนรู้
เร่ืองกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงให้นกักีฬามีความสามารถเพิ่มขึน้จนกระทัง่ถึงขีดสุดยอดเท่านัน้ 
แต่ยังช่วยให้นักกีฬาเข้าใจตนเอง รู้สึกตัวเอง ตลอดจนเตรียมสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นให้นักกีฬา สิ่งท่ี
จ าเป็นมีหลายอย่าง เช่น ความจ าเป็นทางด้านสังคมและด้านอารมณ์ รวมทัง้ความจ าเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัตวันกักีฬาและการแขง่ขนั 

สนธยา สีละมาด (2551) ให้ความหมายของค าว่า “ผู้ ฝึกสอน” (Coach) เม่ือใช้แทน
กริยา (Verb) จะหมายถึง “การให้ค าสอนหรือค าแนะน า” “การฝึกซ้อม” (Train) เม่ือใช้แทนกริยา 
(Verb) จะอ้างอิงถึงอะไรท่ีนักกีฬาท า เช่น การได้มาซึ่งความสามารถทางการกีฬาโดยการออก
ก าลังกาย และอ้างอิงถึงอะไรท่ีผู้ ฝึกสอนท า เช่น การให้การฝึกหัดและค าสอนการฝึกซ้อมการ
ปฏิบตัิหรือการออกแบบเพ่ือให้เกิดความช านาญ อาจกล่าวได้ว่าทัง้นักกีฬาและผู้ ฝึกสอนเป็นผู้
ฝึกซ้อม (Trainers) หรือบคุคลท่ีท าการฝึกซ้อม (เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน) ขณะเดียวกนัค าว่าผู้ ฝึกซ้อม 
(Trainer) เม่ือใช้แทนนาม (Noun) จะสามารถอ้างอิงได้ทัง้ “บคุคลท่ีฝึกซ้อม” หรือ “บคุคลท่ีท าการ
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ฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา” อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงไม่มีบุคคลใดท่ีจะเป็นทัง้ผู้ ฝึกสอน และ
นกักีฬาในเวลาเดียวกนั แม้ว่าบางครัง้นกักีฬาบางคนจะสามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดีได้ด้วย
ก็ตาม นอกจากนี ้ค าว่าผู้ ฝึกซ้อม (Trainer) ยงัสามารถอ้างอิงถึงบุคคลท่ีท างานอยู่ในทีมกีฬา ใน
การให้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น และการให้การฟืน้ฟูสภาพผู้ เล่นท่ีได้รับบาดเจ็บ และเหมือนกบั
บคุคลท่ีท าหน้าท่ีฝึกม้าแข่ง หรือสตัว์ส าหรับการประกวด การโชว์ หรือการแสดงได้อีกด้วย และท่ี
ส าคญัการเป็นผู้ ฝึกซ้อมกีฬาเป็นเพียงบทบาทหนึ่งของการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ ฝึกสอน
กีฬาไม่เพียงแตเ่ป็นผู้พฒันาศกัยภาพสงูสดุทางกาย (Physical Potential) ให้กบันกักีฬาให้เป็นผู้ ท่ี
มีความสามารถ และมีความประพฤติเหมาะสมด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การท างาน
ร่วมกับนักกีฬาจึงมีบทบาทหลายอย่างท่ีต้องท า ฉะนัน้ การใช้ค าว่าผู้ ฝึกสอน (Coach)ในการ
อ้างอิงถึงบุคคลท่ีท าหน้าท่ีช่วยเหลือนกักีฬาให้ก้าวขึน้ไปสู่ความส าเร็จจึงน่าจะมีความเหมาะสม 
และส่ือความหมายได้ดีกวา่ค าวา่ผู้ ฝึกซ้อม (Trainer) กล่าวโดยสรุปได้วา่ “ผู้ ฝึกสอน” หมายถึง ผู้ ท่ี
มีหน้าท่ีสอน ฝึก ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพร้อม และพฒันาศกัยภาพทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม และการรู้และเข้าใจตนเองของนักกีฬา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายคือความส าเร็จใน
อนาคต ท าให้ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านในหลายด้านนอกเหนือจากความรู้ด้านกีฬานัน้ๆ 
อาทิ เช่น ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านสรีระวิทยา ด้าน
โภชนาการ รวมถึงต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน 

นกุล  โสต ถิพันธุ์  (2549) ได้ ให้ความหมายบทบาทการเป็นผู้ ฝึ กสอนกีฬา
มหาวิทยาลยัตามหลกัการอดุมศกึษา (Le Unes and Nation) โดยแบง่ออกเป็น 13 บทบาท ดงันี ้

1) เป็นครู ให้ความรู้สอนเทคนิคทักษะกีฬาและแนวคิดใหม่ๆท่ีเหมาะสมแก่
นกักีฬาการเป็นครูผู้สอนท่ีดี ซึง่หมายถึง ควรเป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดเทคนิค ทกัษะ ในแตล่ะขัน้ตอนของการฝึกกีฬาชนิดหรือประเภทนัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้อง
ชดัเจน เข้าใจง่าย สามารถประยกุต์ใช้วิธีการฝึกได้ในทกุสถานการณ์ท่ีจะเอือ้ให้เกิดประโยชน์และ
เป็นผลดีกบันกักีฬา  

2) เป็นนกัสรีรวิทยาท่ีรอบรู้ ผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ ท่ีก าหนดแผนการฝึกซ้อมให้กับ
นกักีฬา 

3) เป็นนกัการฑูตท่ีดี ในการท าหน้าท่ีควบคมุดแูลนักกีฬานัน้ พ่อแม่ เจ้าหน้าท่ี
ประจ าทีม ผู้บริหารกีฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬา ตลอดจนส่ือมวลชนทกุแขนง จะต้องท าความเข้าใจ และให้
ความเป็นธรรมกบันกักีฬา การพดูหรือเขียนสิ่งใดควรจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกวา่ท่ีจะสร้าง
ความกดดนับีบคัน้ให้เกิดความรู้สกึท้อแท้หมดก าลงัใจ 
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4) เป็นนกัจิตวิทยา ท่ีเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนกักีฬา ผู้ ฝึกสอนกีฬาทุกคน
ควรท าตัวเป็นนักจิตวิทยาท่ีดี เพราะการท าหน้าท่ีผู้ ฝึกสอนกีฬาเป็นการท างานท่ีต้องสร้าง
ความสมัพนัธ์กับคน ผู้ ฝึกสอนกีฬาควรเป็นผู้ ท่ีสร้างความสนิทสนมเป็นกันเองกับนกักีฬาของตน
และผู้ ร่วมงาน ตลอดจนสร้างความมีชีวิตชีวา และความรู้สึกท่ีดีให้เกิดขึน้ภายในทีมจากบทบาท
และภารกิจของการเป็นผู้ ฝึกสอน ซึ่งมีหน้าท่ีส าคญัทัง้ด้านการฝึก การสอนให้ความรู้ ให้ค าแนะน า
ปรึกษา และจดัการเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบันกักีฬาท่ีนอกเหนือไปจากการฝึกซ้อม และจากการท่ี
ต้องปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ี ภารกิจในหลายประการ บางภารกิจต้องอาศยัทกัษะ ความช านาญ
เฉพาะด้าน บางภารกิจมีความละเอียดซับซ้อน ดังนัน้คุณสมบัติของการเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดีจึงมี
ความจ าเป็นอยา่งมาก ในการทบทวนคณุสมบตัขิองผู้ ฝึกสอนกีฬากรีฑาโดยทัว่ไปจะคล้ายคลึงกบั
การเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามกีฬาในแต่ละประเภทย่อมต้องการผู้ ฝึกสอนท่ีมี
คณุสมบตัิเฉพาะเร่ือง ในส่วนนีผู้้ วิจยัได้ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับคณุสมบตัิของผู้ ฝึกสอนกรีฑาไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

วิสูตร กองจินดา (2530) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ ฝึกสอนกรีฑาท่ีดีว่าโดยปกติผู้
ฝึกสอนกีฬาชนิดใด ถ้าผู้ รับหน้าท่ีเป็นผู้ ฝึกสอนย่อมได้รับเกียรติเป็นท่ีเช่ือถือของนักกีฬา และ
บคุคลในวงการกีฬาย่อมให้เกียรติยกย่องโดยทัว่ไป แต่เฉพาะการเล่นกรีฑานัน้มีหลายประเภท ผู้
ฝึกสอนจ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทัง้แผนกลู่และแผนกลาน ฉะนัน้ผู้ ฝึกสอนจ าต้องมีความอดทน ท า
หน้าท่ีด้วยความยากล าบาก โดยยดึหลกัปฏิบตัิ 3 ประการ คือ 

1) ต้องมีคณุสมบตัขิองผู้ ฝึกสอนกรีฑาท่ีดี 
1.1) มีความรู้ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีทัศนคติ มีปรัชญา และมี

ความเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมเก่ียวกบัการเลน่กรีฑาทกุประเภทดีด้วย 
1.2) มีความเข้าใจในขบวนการสอน โดยรู้กฎแห่งความพร้อม มีหลกัวิชาครู 

มีหลกัจิตวิทยา หลกัวิชาสรีรวิทยา และหลกัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
1.3) มีหลักเกณฑ์วิเคราะห์เป็นรากฐานของเหตุและผล เพ่ือการแก้ไข

ข้อผิดพลาดตา่งๆ 
1.4) มีความคิดริเร่ิมค้นคว้าหาวิธีการฝึกซ้อมให้ทันสมัย เจริญก้าวหน้าอยู่

เสมอ 
1.5) มีความพอใจรักในการเลน่กรีฑา มีความตัง้ใจท่ีจะส่งเสริมการเล่นกรีฑา

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ 
2) ต้องท าหน้าท่ีผู้ ฝึกสอนกรีฑาท่ีดี 
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2.1) ท าการคดัเลือกนกักีฬา ท าประวตันิกักีฬา และบนัทกึผลการฝึกซ้อมของ
นกักีฬา 

2.2) จดัท าตารางฝึกซ้อมให้นกักีฬาทุกคน และแต่ละประเภทท่ีอยู่ในความ
ดแูล 

2.3) ต้องท าหน้าท่ีฝึกสอนสร้างก าลงักล้ามเนือ้ขัน้พืน้ฐานให้แก่นักกีฬาทุก
คนและสอนเทคนิคการเลน่ท่ีถกูต้องตามท่าทาง และเลน่ได้ถกูต้องตามกตกิา 

2.4) อบรมให้นกักีฬาซาบซึง้ในความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา และสง่เสริมให้เกิดมี
ความมานะอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทัง้ในเวลา
ฝึกซ้อม และนอกเวลาฝึกซ้อม 

2.5) ต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้ เตรียมทุกอย่างให้แก่นักกีฬาทัง้เวลาฝึกซ้อม และ
เวลาจะเข้าท าการแขง่ขนั 

2.6) เป็นผู้ประสานงานบริการให้ความสะดวกแก่นกักีฬาและผู้จดัการทีม 
3) ต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

3.1) ต้องยอมรับเสมอว่า ความผิดพลาดหรือความดีในการวางแผนการฝึก
ให้แก่นกักีฬา จะปรากฏผลให้เห็นภายหลงั 

3.2) การเตรียมนักกีฬาก่อนจะถึงเวลาการแข่งขนั (การฝึกซ้อม การเก็บตวั
บ ารุงและการระวงัรักษาสขุภาพ) 

3.3) การดแูลชว่ยให้นกักีฬาอยูใ่นระเบียบวินยั 
3.4) ต้องจดัเร่ืองสวสัดกิารตา่งๆ เก่ียวกบัสิทธิท่ีนกักีฬาจะพงึมีพงึได้ให้เรียบร้อย 

ประโยค สทุธิสง่า (2541) กล่าววา่ การท่ีจะพฒันาทีมไปสู่ความส าเร็จของการเป็นผู้
ฝึกสอนกรีฑาท่ีดีนัน้ จะต้องเข้าใจและมีพืน้ฐานความรู้เก่ียวกับการเคล่ือนไหวทางพลศึกษา 
เพราะจะท าให้การฝึกนัน้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งความรู้
เก่ียวกบัพลศกึษาเป็นคณุสมบตัขิองผู้ ฝึกสอนทกุคนท่ีจะต้องมี เพราะจะต้องมีพืน้ฐานเก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหว และหลกัในการฝึกท่ีถูกต้อง ผู้ ท่ีมีความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่ความส าเร็จใน
การเป็นผู้ ฝึกสอนจึงควรได้รับการฝึกอบรมทางด้านสรีระการออกก าลังกายและการพลศึกษา
มาแล้ว หรือเป็นผู้ ท่ีจบวิทยาลยั มหาวิทยาลยั ท่ีเตรียมบคุลากรทางด้านนีโ้ดยตรง เพราะรู้บทบาท
และหน้าท่ีเป็นอย่างดี ดังนัน้ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจึงต้องมีแบบเป็นท่ียอมรับของสังคมว่าถูกต้อง
เหมาะสม และผู้ ฝึกสอนท่ีดีจะต้องมีองค์ความรู้ท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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1) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรมีความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยาเก่ียวกบัการออกก าลงักาย วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวของ มนษุย์ 
และรู้จักหลักการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นท่ีถูกต้อง ผู้ ฝึกสอนต้องคิดและใฝ่รู้หาความรู้ใหม่ๆ 
ตลอดเวลาเก่ียวกบัสมรรถภาพทางกายและสมอง โดยจะต้องรู้และเข้าใจเก่ียวกบัท่าฝึกและทฤษฎี
การสร้างก าลงั และรู้จกัการปอ้งกนัอบุตัเิหตตุลอดจนการบาดเจ็บของนกักรีฑา 

2) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องเป็นผู้ มีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการฝึกซ้อมกีฬาเป็นอย่าง
ดีเพ่ือพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬาและทีม ความรู้นัน้จะต้องถูกต้องและทันสมัยสามารถอธิบาย
ประโยชน์ท่ีได้รับในการฝึกซ้อมให้นกักีฬาได้เข้าใจ เพ่ือให้นกักีฬารู้จดุหมายในการฝึกซ้อม 

3) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องสามารถวิเคราะห์ความสามารถของนักกีฬาในทีมได้ว่า
ความสามารถอยู่ในระดบัใด ทักษะการเคล่ือนไหว และทกัษะในการเล่นถูกต้องหรือไม่ แนะน า
จุดบกพร่องให้กับนักกีฬาได้ เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ดีขึน้ และสามารถทราบว่านักกีฬา
พฒันาถึงจุดสูงสุดหรือยงั และหาวิธีการท าให้นกักีฬาในทีมมีความสามารถถึงจุดสูงสุดได้ และ
คอยแนะน าพูดคุยให้ก าลังใจนักกีฬา ชักจูงให้นักกีฬาเกิดความเข้าใจ ท าให้นักกีฬาฝึกตาม
รูปแบบท่ีก าหนดไว้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 

4) การส่ือสารต้องท าให้เกิดความเข้าใจภายในทีม ผู้ ฝึกสอนจะต้องใช้การส่ือสาร
กับนักกีฬาให้ถูกต้องและเข้าใจตรงกัน เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมและมี
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน ถ้านักกีฬาในทีมเข้าใจผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนจะท าให้ไม่มีการ
พฒันาและจะไมท่ าให้เกิดประโยชน์ใดๆ ตอ่ทีมกรีฑา 

5) การมีบคุลิกภาพ ทา่ทางการวางตวัของผู้ ฝึกสอนเป็นสิ่งส าคญั ผู้ ฝึกสอนกรีฑา
จะต้องท าให้นักกีฬาเช่ือถือหรือศรัทธาต่อผู้ ฝึกสอน เคารพและเช่ือฟังค าสั่ง เป็นท่ีพึ่ง และให้
ค าปรึกษากบันกักีฬาได้ ท าให้นกักีฬารู้สึกเป็นเสมือนพ่อ พ่ี และผู้ ร่วมงาน นอกจากนัน้ผู้ ฝึกสอน
จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ มีร่างกายแข็งแรง กระฉับกระเฉง มีอารมณ์สุขุม
รอบคอบ 

6) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านกรีฑา
หรืออาจร่วมมือกับผู้จดัการทีม ผู้ ช่วยผู้ จดัการทีม ผู้ช่วยผู้ ฝึกสอน ผู้ ให้การสนบัสนุน ส่ือมวลชน
ชว่ยประชาสมัพนัธ์ ซึง่สิ่งเหลานีจ้ะชว่ยให้ทีมประสบความส าเร็จได้ รู้จกัความสามารถ ความถนดั
ของนักกีฬา สามารถน าข้อดีของนกักีฬาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีม ระบบการเล่นท่ี
เหมาะสมกบัทีม จดัผู้ เล่นให้เหมาะสมกับต าแหน่ง รู้จกัการแก้เกมท าให้นกักีฬามีข้อได้เปรียบใน
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การแข่งขัน ดงันัน้ผู้ ฝึกสอนจะต้องสามารถใช้บุคลากรหรือฝึกนักกีฬาท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุเพ่ือน าทีมให้ประสบความส าเร็จหรือสูค่วามเป็นเลิศได้ 

7) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาไม่ควรมุ่งหวังชัยชนะเพียงอย่างเดียว ควรฝึกให้นักกีฬามี
คณุธรรม มีความเป็นสุภาพบุรุษ มีน า้ใจนกักีฬา มีระเบียบวินยั เล่นกีฬาอย่างเต็มความสามารถ
จริงจังเต็มท่ี มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เล่นโกงคู่ต่อสู้  ไม่เล่นผิดกติกา ผู้ ฝึกสอนต้องหา
ข้อบกพร่องข้อผิดพลาดในการแขง่ขนัน ามาแก้ไขปรับปรุง ชีแ้นะให้นกักีฬาได้ทราบเพ่ือพฒันาทีม
ไปสูค่วามส าเร็จ 

8) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรมีความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาหา
หนทางท่ีจะน าทีมสู่ความส าเร็จ หมั่นหาความรู้และหาวิธีการใหม่ๆ มาฝึกฝนให้นักกีฬามีการ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา และต้องเสียสละทุ่มเททัง้กายและใจ มีความอดทน มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ี
จะน าทีมไปสูช่ยัชนะ 

9) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรมีความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา ผู้ ฝึกสอนจะต้องรู้จกันิสยัใจคอ
ของนกักีฬา รู้จกัความสามารถในการเรียนรู้ นกักีฬาบางคนฝึกง่าย บางคนฝึกยาก ดงันัน้การฝึก
และการสอนต้องเป็นท่ีเข้าใจของนกักีฬา เม่ือนกักีฬาพยายามท าแล้วต้องหาหนทางให้นกักีฬาเกิด
ความส าเร็จช่วยแก้ปัญหาให้ค าปรึกษากับนกักีฬาได้ มีวิธีการก าจดัความต่ืนเต้นท่ีมากเกินไปให้
ลดลงได้ ความต่ืนเต้นท่ีพอดีมีประโยชน์ในการแข่งขนัด้วย เพราะท าให้ความสามารถดีขึน้ แตถ้่า
นกักีฬาเกิดต่ืนเต้นมากความสามารถก็จะลดลง ในขณะแข่งขนัไม่ควรสอนมาก ควรสอนเฉพาะ
ประเด็นส าคญั ผู้ ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบันกักีฬาเสมอ ท าให้นกักีฬาเกิด
ความเช่ือมัน่ 

10) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญในการเลน่กรีฑา รู้จกักฎกติกาการ
แข่งขนัรอบรู้ในทางเนือ้หาทฤษฎีการเล่น และยุทธวิธีต่างๆ รู้จกัเคล็ดลบัการฝึก คลกุคลีในวงการ
กรีฑามานาน และรู้จกัหนทางท่ีจะน าทีมไปสูค่วามส าเร็จ 

11) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรมีความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
สรีรวิทยาการออกก าลงักาย รู้หลกัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น รู้จิตวิทยาการกีฬา วิชาความรู้ตา่งๆ 
เหล่านีท้ าให้เป็นผู้ ฝึกสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพราะจะช่วยในหลกัการฝึก วิธีกา
เคล่ือนไหวท่ีถกูต้อง การใช้แรงและค านงึถึงความปลอดภยัในการเล่น และจิตวิทยาของการกีฬาท่ี
ผู้ ฝึกสอนน าเข้ามาประยกุต์กบัการฝึก และการแขง่ขนัเพ่ือความสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
12) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องเป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัติน เช่น การตรงตอ่เวลามีระเบียบวินยั อดทน 
ยอมรับฟังความคดิเห็นของลกูทีม ให้ความยตุธิรรมกบัลกูทีมเทา่กนั 
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13) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรใช้ค าพูดท่ีสภุาพ ไม่ควรใช้วาจาท่ีไม่สภุาพกบัลกูทีม และ
เพ่ือนร่วมทีม ไมค่วรดถูกูคูต่อ่สู้  ให้ก าลงัใจลกูทีมเม่ือแสดงความสามารถสงูสดุแล้ว 

14) ฝึกให้หนกั ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องฝึกให้หนักเพ่ือท่ีจะมีก าลงัใจเพียงพอใน
การแขง่ขนั สามารถวิ่งได้ตลอด 90 นาที การฝึกจะต้องตอ่เน่ืองและฝึกอยูต่ลอดเวลา 

15) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องอบรมผู้ เล่นเป็นประจ าหลังการฝึกซ้อมหรือหลงัการ
แข่งขนั เม่ือได้รับชยัชนะหรือแพ้ก็ตาม เม่ือแพ้ก็ควรให้ก าลงัใจกบันกักีฬาและชีแ้นะแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีขึน้ ไมค่วรอารมณ์เสียหรือดดุา่นกักีฬา 

16) ให้ความส าคญัและให้ความยตุธิรรมกบัทกุคนในทีมเท่าเทียมกนั 
17) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องจริงจงักบังาน มีความจริงใจและซ่ือสตัย์กบัลกูทีมและ

ตนเอง 
18) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาเป็นผู้ มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มีอารมณ์ขนั สร้างบรรยากาศท่ี

ดีในการฝึกซ้อม ท าให้นกักีฬาผอ่นคลายความตงึเครียด 
19) มีความสขุมุรอบคอบ มีสมาธิ มีการตดัสินใจท่ีถกูต้องและรวดเร็ว 
20) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่คยุโอ้อวดเม่ือทีมชนะ ไม่

แสดงปฏิกิริยาท่ีเป็นการเสียมารยาทในท่ีสาธารณะและท่ีอ่ืนๆ 
21) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาจะต้องใช้วิจารณญาณท่ีชาญฉลาดในการจดัผู้ เล่นลงแขง่ขนั

ทัง้นีน้อกเหนือจากคุณสมบัติในด้านต่างๆท่ีผู้ ฝึกสอนกีฬากรีฑาควรมีแล้วนัน้สหพันธ์กรีฑา
นานาชาติ  ( International Association of Athletics Federations, 1998) ได้ ก าหนด  “ห ลั ก
จริยธรรมส าหรับผู้ ฝึกสอนกรีฑา” (Coach of Ethics for Coaches) ไว้ดงันี ้

1) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานว่าเท่าเทียมกัน ไม่มี
การกีดกันจากเร่ืองของ เพศ เชือ้ชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง จุดก าเนิดทาง
สงัคมการเก่ียวข้องกบัชนกลุม่น้อย สถานภาพการเกิดหรืออ่ืนๆ 

2) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องเคารพในศกัดิ์ศรี และตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
รวมถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพ ความเป็นอิสระจากจากการถูกล่วงเกิน คกุคามทางเพศ และ
ด้านร่างกาย 

3) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องแน่ใจวา่สภาพแวดล้อมตา่งๆ ปลอดภยั และเหมาะสม 
โดยค านึงถึงอายุ การเติบโต และทักษะของนักกรีฑาโดยเฉพาะนักกรีฑาท่ีอายุน้อย หรืออ่อน
ประสบการณ์ 
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4) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องเคารพกฎของการแข่งขัน สปิริต และตัวบทกฎ
ข้อบงัคบัของการฝึกซ้อม และแขง่ขนั เพ่ือรักษาความเทา่เทียมกนัของโอกาสของนกักรีฑา 

5) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องแสดงความเคารพเจ้าหน้าท่ี บทบาทของเจ้าหน้าท่ีใน
การตดัสินการแขง่ขนัวา่เป็นไปตามกฎอยา่งยตุธิรรม 

6) ผู้ ฝึกสอนกรีฑามีความรับผิดชอบในการโน้มน้าวการประพฤติของนัก
กรีฑาในขณะเดียวกนัก็ส่งเสริม การพึ่งตวัเอง ความมุง่มัน่ของนกักรีฑาแตล่ะคน โดยให้ยอมรับถึง
ความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ การปฏิบตั ิของตวัเอง 

7) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องแสดงบทบาทผู้น าในการป้องกันการใช้สารต้องห้าม 
รวมถึงการให้ความรู้แก่นักกรีฑาถึงผลกระทบท่ีเป็นอันตรายของสารต้องห้าม และการกระท า
ดงักลา่ว 

8) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องยอมรับว่าโค้ชทกุคนมีสิทธิเทา่เทียมกนัในการอยากให้
นกักรีฑาประสบความส าเร็จแขง่ขนัภายใต้กฎกตกิา การให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ควรจะกระท า
ให้ถกูกบับคุคลท่ีเหมาะสม และในท่ีสว่นบคุคล 

9) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาไม่ควรจะเรียกร้องให้ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม นกักรีฑาท่ี
สอนอยูเ่ข้าร่วมกลุม่ตวัเอง 

10) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรจะรักษาคณุสมบตัิของตวัเองให้ได้มาตรฐาน ต้องมี
การพัฒนาความรู้โดยการเข้าร่วมคอร์สอบรมต่างๆ และพัฒนาผ่านประสบการณ์การสอน ผู้
ฝึกสอนมีความรับผิดชอบท่ีจะแบง่ปันความรู้ และประสบการณ์ท่ีมี 

11) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง และรักษามาตรฐาน
ความประพฤต ิและรูปลกัษณ์ 

12) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาไม่ควรสบูบุหร่ีขณะสอน ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนสอน ซึ่งมี
ผลตอ่ความสามารถในการสอน หรือกลิ่นแอลกอฮอล์ในปาก 

13) ผู้ ฝึกสอนกรีฑาควรมีส่วนร่วมกับบุคคลต่างๆ หน่วยงานท่ีมีบทบาทใน
การช่วยพฒันานกักรีฑาท่ีสอน ท างานร่วมกบัผู้ ฝึกสอนกรีฑาอ่ืนๆ ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
กรีฑาและการแพทย์ สนับสนุนสมาพันธ์ของตัวเอง และ  IAAFกล่าวโดยสรุปคุณสมบัติของผู้
ฝึกสอนกีฬากรีฑานัน้มีความคล้ายคลึงกับ คุณสมบัติของผู้ ฝึกสอนกีฬาโดยทั่วไป แต่จะมี
คณุสมบตัิแตกต่างกันก็ตรงเทคนิคเฉพาะด้าน กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์
ด้านการเล่นกีฬากรีฑา และต้องรู้จักแสวงหาความ รู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ เสมอ พร้อมทัง้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้นัน้ได้อย่างถูกต้อง และต้องมีความอดทนต่อการฝึกสอนท่ี
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ต้องกระท าซ า้ ๆ ต้องสามารถวิเคราะห์นักกรีฑาได้เป็นรายบุคคลเพ่ือสามารถวางแผนในการ
พฒันา และดึงเอาศกัยภาพของนกักีฬาออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ต้องมีจิตใจท่ีเข้มแข็งและมี
จิตวิทยาท่ีดี มีความยืดหยุ่นกับนกักีฬาตามแตล่ะสถานการณ์ นอกจากนีส้ิ่งท่ีส าคญัคือผู้ ฝึกสอน
ต้องมีจริยธรรมทัง้ตอ่ตนเอง ต่อนกักีฬา และส่วนรวมเพราะจริยธรรมนีจ้ะเป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดไปยงั
นกักีฬาโดยตรง ซึ่งนกักีฬาเหล่านีจ้ะกลายเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีดีตอ่ไปในอนาคต ซึ่งคณุสมบตัิท่ีส าคญั
ดงักลา่วนีเ้ป็นสว่นส าคญัท่ีจะใช้ก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ ฝึกสอน 
 

กรีฑาประเภทลาน 
กรีฑาประเภทลานประกอบไปด้วย ประเภทกระโดดมีทั ง้หมด  4 ประเภท 

ประกอบด้วย การกระโดดไกล การเขย่งก้าวกระโดด การกระโดดสูง และการกระโดดค า้ เป็น
ประเภทการแขง่ขนัท่ีวดัความสามารถของนกักีฬาว่าสามารถกระโดดไปได้ไกลแคไ่หนในแนวนอน
หรืกระโดดได้สูงแค่ไหนในแนวดิ่งซึ่งทัง้  4 ประเภท อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปใลักษณะ
เฉพาะของเทคนิคและองค์ประกอบท่ีใช้ในการแข่งขัน แต่โดยทั่วไปแล้วลักษณะพืน้ฐานการ
เคล่ือนไหวของการกระโดดทัง้4 ประเภทนัน้ ไม่แตกตา่งกนั ซึ่งถ้าหากผู้ ฝึกสอนเข้าใจหลกัพืน้ฐาน
ของการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นก็สามารถท่ีจะน าไปใช้สอนนกักีฬาได้โดยง่าย 

การกระโดดประเภทความไกล ได้แก่ การกระโดดไกลท่ีต้องการการกระโดดขึน้จาก
พืน้ให้ได้ระยะทางไกลท่ีสุดของการกระโดด 1 ครัง้ และการเขย่ง ก้าว กระโดด ต้องกระโดดให้ได้
ระยะทางไกลท่ีสุด ด้วยการกระโดดติดต่อกัน  3 ครัง้ การกระโดดประเภทความสูง ได้แก่การ
กระโดดสูงต้องกระโดดข้ามไม้พาดในระดบัความสูงได้สูงท่ีสุด ขณะท่ีการกระโดดค า้จะกระโดด
ข้ามไม้พาดโดยใช้ไม้ค า้ชว่ยในการกระโดด 

การกระโดดทัง้ 4 ประเภท ถึงแม้จะวัดความสามารถของนักกีฬาตรงท่ีว่านักกีฬา
ลอยตัวไปในอากาศได้ไกลแค่ไหนและสูงแค่ไหน แต่หลักการเคล่ือนไหวทางด้านชีวกลศาสตร์
(Biomechanic) อยูบ่นหลกัพืน้ฐานเดียวกนั ซึง่ประกอบไปด้วย 

1. ความเร็วของการกระโดด (Velocity of Take Off) 
2. มมุของการกระโดด (Angle of Take Off) 
3. ความสูงของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกายในขณะกระโดด (Height of the Center 

of Mass at Take Off) (Muller H และ Ritzdorf W, 2000) 
องค์ประกอบการเคล่ือนไหว 
การกระโดดทัง้ 4 ประเภท มีองค์ประกอบโครงสร้างในการเคล่ือนไหวของทกัษะ 

ท่ีเหมือนกนั ซึง่ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. การว่ิงก่อนกระโดด (Approach) 
2. การกระโดดขึน้จากพืน้ (Take Off) 
3. การลอยตวัในอากาศ (Fligth) 
4. การลงสูพื่น้ (Landing) 

จากทกัษะการเคล่ือนไหวทัง้ 4 ขัน้ตอนของการกระโดด ขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ช่วงท่ีนักกีฬามีการเคล่ือนไหวอยู่บนพืน้ ได้แก่ การวิ่งเร่งความเร็วเข้าหาท่ีหมายด้วย
ความเร็วท่ีเหมาะสม (Optimal Speed) และการกระโดดขึน้จากพืน้ ซึง่เป็นการกระโดดในช่วงก้าว
สดุท้ายก่อนท่ีจะลอยตวัขึน้ไปในอากาศ ทัง้ 2 ขัน้ตอนนี ้จะมีส่วนส าคญัมากกว่าขัน้ตอนของการ
ลอยตวัในอากาศและการลงสู่พืน้ การวิ่งก่อนกระโดดของการกระโดดไกลและเขย่ง ก้าว กระโดด 
จะมีเส้นเขตห้ามล า้(Foul Line) เป็นเง่ือนไข ส าหรับการกระโดดสูงจุดของการกระโดดถถูก าหนด
ด้วยความสูงของไม้พาดเป็นเง่ือนไข ส่วนการกระโดดค าจะขึน้อยู่กับรางค า้และความยาวของไม้
ค า้ลักษณะการเคล่ือนไหวของร่างกายในการกระโดดทัง้  4 ประเภท รวมทัง้การกระโดดช่วงท่ี 2 
และ 3 ของการเขยง่ ก้าว กระโดด มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ดงันี ้

1. ต้องยืดตวัสงูขึน้ 
2. วางเท้าท่ีใช้กระโดดลงเต็มฝ่าเท้าอย่างรวดเร็วและมัน่คงในลักษณะของการ

ตะปบเท้า 
ไมใ่ชก่ารกระทืบเท้า 
3. เขา่ของขาข้างท่ีไมไ่ด้ใช้กระโดดยกสงูให้ขาทอ่นบนขนานพืน้ 
4. ข้อตอ่บริเวณสะโพก เขา่ และข้อเท้าของขาท่ีใช้กระโดดเหยียดออกอยา่งเตม็ท่ี 
5. ขณะลอยตวัขึน้จากพืน้ ต้องคงลกัษณะทา่ทางของร่างกายไว้ชัว่ขณะก่อนท่ีจะ

เช่ือมตอ่ด้วยทา่ทางการเคล่ือนไหวในการลอยตวัในอากาศตอ่ไป 
กรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง อาจจะมีความแตกตา่งกนัอยู่มาก ในด้านอปุกรณ์สนาม

และเทคนิคท่ีใช้ในการแข่งขนั แต่ทุกประเภทมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการท่ีจะปล่อยวัตถุ
ออกจากร่างกายให้เคล่ือนท่ีไปได้ระยะทางไกลท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งผู้ ฝึกสอนส่วนใหญ่มักจะ
เข้าใจว่ากรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง เป็นกรีฑาประเภทท่ีใช้เทคนิคยุง่ยากมาก แตใ่นความเป็นจริง
แล้ว หลักเบือ้งต้นของกรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง มีลักษณะท่ีเหมือนกันในด้านหลักทางชีวกล
ศาสตร์ องค์ประกอบของทักษะ รวมไปถึงรูปแบบของการฝึกซ้อมยังมีลักษณะท่ีคล้ายกัน ถ้าผู้
ฝึกสอนมีความเข้าใจหลกัเบือ้งต้นทัว่ๆ ไปแล้ว ก็จะมีความมัน่ใจในการสอนกรีฑาประเภทนี ้และท่ี
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ส าคญัก็จะสามารถน าเอาวสัดุท่ีมีในท้องถ่ินมาประยุกต์ดดัแปลงเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สอนได้ง่ายและเกิดประสิทธิภาพสงูขึน้ 

กรีฑาประเภททุ่ม พุ่ง ขว้าง มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ต้องการปล่อยอุปกรณ์หรือ
วตัถนุัน้ๆ ออกไปให้ได้ระยะทางไกลท่ีสดุ แต่ลกัษณะการเคล่ือนไหวของทัง้  4 ประเภท ยงัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่สามารถแยกได้ดงันี ้

1. แหลน ใช้วิธีการพุง่ (Whipping Action) 
2. ลกูน า้หนกั ใช้วิธีการทุม่หรือผลกั (Putting or Pushing Action) 
3. จกัร ใช้วิธีการขว้าง (Slinging or Flinging Action) 
4. ค้อน ใช้วิธีการเหว่ียง (Over the Shoulder Sling or Fling) 

องค์ประกอบทางชีวกลศาสตร์ 
กรีฑาประเภททุม่ พุ่ง ขว้าง มีปัจจยัท่ีส าคญัทางชีวกลศาสตร์ท่ีท าให้ขณะปล่อยวตัถุ

หรืออปุกรณ์เคล่ือนท่ีออกไปมีระยะทางท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬาจะต้องเข้าใจถึง
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความแตกตา่ง  

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยต่างประเทศ 

เอปเปิลเบม อูเดท และ มิลล์เลอร์ (Appelbaum, Audet, & C. Miller, 2003) ได้
ด าเนินการวิจัยคุณภาพเพ่ือศึกษาการรับรู้ต่อความเป็นผู้ น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ของผู้
ฝึกสอนกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเป็นผู้น าท่ีเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นผู้น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กับความฉลาด
ทางอารมณ์ และความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กับการปฏิบตัิตนตาม
ความเป็นผู้น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และบุคลิกภาพของผู้ ฝึกสอน กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือ 
หวัหน้าผู้ ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลยั ในกลุ่มท่ี 1 จ านวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา่ ผู้ ฝึกสอนมีการ
รับรู้เก่ียวกับคุณลักษณะ ความสม ่าเสมอตรงไปตรงมา ความเท่าเทียม ความเอาใจใส่ และการ
เสริมพลัง ของผู้ น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ 
ความสามารถตระหนกัรู้ตนเอง การควบคมุตนเอง ทกัษะด้านสงัคม การเข้าใจผู้ อ่ืน และแรงจงูใจ
และก าลังใจมีความสัมพันธ์ภาวะผู้น าท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ดงันัน้เพ่ือให้ผลลัพธ์ในการ
ปฏิบตัิท่ีดี คณะท่ีจดัการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับปรุงและพฒันาผู้ ฝึกสอน ให้เกิดการเรียนรู้
ประสบการณ์ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ ฝึกสอนมีความเป็นมืออาชีพมากขึน้ 



  58 

คอลล์ (Claur., 2006) การประเมินประเภทสมรรถนะและแบบในการฝึกสอนกีฬาใน
ทศันะของนกักีฬา ในสถาบนัการศกึษาระดบัวิทยาลยัของเมืองบาเกียว (Baguio City) และเมือง
เบนเกต (Benguet City) ประเทศฟิลิปปินส์ การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินประเภทของ  ผู้
ฝึกสอน สมรรถนะ และแบบในการฝึกสอนของผู้ ฝึกสอนในสถาบนัการศกึษาในเมืองบาเกียว และ
เมืองเบนเกต และเพ่ือค้นหาความสมัพันธ์ของ 3 ตวัแปร คือ ประเภทสมรรถนะ และแบบในการ
ฝึกสอน เพ่ือน ามาเป็นพืน้ฐานในการก าหนดโปรแกรมการพฒันา ผู้ ฝึกสอนผลการศึกษาพบว่า ผู้
ฝึกสอนท่ีอยู่ในโปรแกรมการพฒันาสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลยั มีประเภทของการฝึกสอนอยู่ทัง้  
2 ประเภท คือ แบบเผด็จการ และแบบสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีอยู่ในระดบัสูงพอๆ กนั และมีลกัษณะเข้า
กบัผู้ อ่ืนได้ง่าย กับลกัษณะนกัธุรกิจ อยู่ในระดบัปานกลางใกล้เคียงกนัแบบในการเป็นผู้ ฝึกสอนท่ี
เป็นแบบเผด็จการ ไม่มีความสมัพนัธ์กับสถาบนัการศึกษา ประเภทกีฬาท่ีฝึกสอน อายุ เพศ และ
ประสบการณ์การท าทีม แบบในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี ไม่มีความสัมพันธ์กับ อายุ และ
ประสบการณ์การท าทีม แต่มีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษา ผู้ ฝึกสอนกีฬา และเพศ แบบใน
การเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีความทะเยอทะยานไม่มีความสมัพนัธ์กบั สถาบนัการศกึษา ประเภทกีฬาท่ี
ฝึกสอน อาย ุเพศ และประสบการณ์การท าทีม แบบในการเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีลกัษณะเข้ากบัผู้ อ่ืนได้
ง่าย ไม่มีความสมัพันธ์กับสถาบนัการศึกษา ประเภทกีฬาท่ีฝึกสอน อายุ เพศ และประสบการณ์
การท าทีม  แบบในการเป็นผู้ ฝึ กสอนท่ี มีลักษณ ะเป็นนักธุ รกิจ  ไม่ มี ความสัมพัน ธ์กับ
สถาบนัการศึกษา ประเภทกีฬาท่ีฝึกสอนอายุ เพศ และประสบการณ์การท าทีมผลการศึกษายัง
พบว่าผู้ ฝึกสอนในโครงการของสถาบนัการศึกษา มีทกัษะและสมรรถนะของผู้ ฝึกสอนท่ีดีในด้าน
ความเป็นครู การสร้างทีม ภาวะผู้น า และการเป็นพ่ีเลีย้ง การรับรู้ทกัษะและสมรรถนะด้านความ
เป็นครู มีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษา ประเภทของกีฬาท่ีฝึกสอน และประสบการณ์การท า
ทีม แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กับอาย ุและเพศของนกักีฬา ในส่วนการรับรู้ทกัษะ และสมรรถนะของผู้
ฝึกสอนในการสร้างทีม มีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาประเภทของกีฬาท่ี ฝึกสอน และ
ประสบการณ์การท าทีม แตไ่ม่สมัพนัธ์กบัอายุ และเพศของนกักีฬา ส าหรับการรับรู้ว่าทกัษะ และ
สมรรถนะด้านภาวะผู้ น า มีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาท่ี ฝึกสอนและ
ประสบการณ์การท าทีม แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุ และเพศของนักกีฬา นอกจากนีผ้ล
การศกึษาพบวา่ แบบการน าของผู้ ฝึกสอนท่ีใช้บอ่ย คือ แบบสัง่งานขายงาน มีสว่นร่วมในงาน และ
มอบหมายงาน แตแ่บบของผู้ ฝึกสอนแบบสัง่งานไม่มีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษา ประเภท
กีฬาท่ีฝึกสอน อาย ุเพศ และประสบการณ์การท าทีมผู้ ฝึกสอนแบบขายงานไม่สมัพนัธ์กบัอาย ุและ
เพศ แต่สัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา ประเภทกีฬาท่ีฝึกสอน และประสบการณ์การท าทีม ผู้
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ฝึกสอนแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการศกึษา ประเภทกีฬาท่ีฝึกสอน อาย ุเพศ และ
ประสบการณ์การท าทีมสุดท้ายผลการศึกษาพบความสมัพันธ์เชิงบวกระหว่าง  1) ประเภทของผู้
ฝึกสอน กับสมรรถนะของผู้ ฝึกสอน 2) ประเภทของผู้ ฝึกสอนกับแบบในการฝึกสอน และ 3) แบบ
ในการฝึกสอนกบัสมรรถนะ 

เมย์นาดด์ (Maynard W, 2006) ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และความเป็นมือ
อาชีพของผู้ ฝึกสอน โดยการศกึษาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผลการศกึษาพบว่าการ
พฒันาและปรับปรุงผู้ ฝึกสอนนัน้ แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีถกูน ามาใช้ในการศกึษาหรือทดลอง จะเป็นเร่ือง
เก่ียวกับการรับรู้ความสามารถตนเอง แรงจูงใจ การก าหนดเป้าหมายแห่งความส าเร็จสมรรถนะ 
ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะในการจดัการชีวิต และความยืดหยุ่น ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
เหลา่นีจ้ะชว่ยในการพฒันาทกัษะ และสนบัสนนุให้เกิดความส าเร็จ และมีผลงานบรรลเุปา้หมายท่ี
วางไว้ 

นีย์เวลล์ (Newell., 2007) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น าของผู้สอนกับ
ความแตกต่างของผลงานระหว่างเพศ และความส าเร็จทางการศึกษาของหัวหน้าผู้ ฝึกสอน
บาสเกตบอล วิทยาลยั ในการแข่งขนั NCAA Division II กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นผู้ ฝึกสอนชาย 
12 คน และหญิง 4 คน แบบของภาวะผู้น าในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้น าแบบมุ่งงาน (การฝึกสอน 
และการสอน) แบบประชาธิปไตย แบบสนับสนุนทางสงัคม แบบสะท้อนกลับเชิงบวก และแบบ
อ านาจนิยม ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ น าแบบอ านาจนิยมความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความ
แตกตา่งของผลงานในการโยนลกูเข้าห่วง และการครองบอล ส่วนแบบอ่ืน รวมทัง้การฝึกอบรมและการ
สอนไม่มีความสัมพันธ์ กับผลงาน ผู้ ฝึกสอนหญิงมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
มากกว่าผู้ ฝึกสอนชาย และ   ผู้ ฝึกสอนมีแนวโน้มพฤติกรรมแบบอ านาจนิยมมากกว่าผู้ ฝึกสอนหญิง 
แตเ่ม่ือทดสอบความสมัพนัธ์กลบัไม่พบความแตกตา่งระหว่างเพศของผู้ ฝึกสอนกบัแบบพฤติกรรม
ของผู้ น า แบบภาวะผู้ น าไม่ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ ฝึกสอน แต่ก็เป็นท่ี
นา่สนใจว่าแบบการเป็นผู้น าแบบสะท้อนกลบัเชิงบวกมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ในขณะท่ีการฝึกอบรมและการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างไรก็ตามได้พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเปอร์เซ็นต์ในการยิงลูกโทษกับจ านวนปีของ
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ ฝึกสอน และเปอร์เซ็นต์ของการได้ลูกบอล ทัง้นีเ้ปอร์เซ็นต์ในการยิงลูก
โทษมีผู้ ฝึกสอน 

คราว และคณะ (Crowe et al, 2008) ศึกษาบทบาทการศึกษาของผู้ ฝึกสอนในการ
พฒันาความเช่ียวชาญในการเป็นผู้ ฝึกสอนในประเทศองักฤษ โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์ประวตัิ
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ชีวิตผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ฮอกกี ้และว่ายน า้ เพ่ือตรวจสอบ
กระบวนการพฒันามาเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีมีความเช่ียวชาญ โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้ ฝึกสอน
กีฬาประเภทตา่งๆ จ านวน 621 คน เพ่ือประเมินวิธีการเรียนรู้ และการสอน ของผู้ ฝึกสอน และใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับบทเรียนในการศึกษาของผู้ ฝึกสอนผลการศึกษาพบว่า 
กระบวนการศึกษาของผู้ ฝึกสอนต้องสร้างให้ผู้ ฝึกสอนมีความรู้และพฤติกรรมในขัน้พืน้ฐานก่อน 
จากนัน้มีการสนบัสนุนขัน้ตอนการสร้างแนวปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือให้ผู้ ฝึกสอนมี
ลักษณะเป็นมืออาชีพ ส าหรับโปรแกรมการศึกษาท่ีมุ่งเน้น คือ การเรียนรู้จากปัญหา การพัฒนา
ทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการตดัสินใจความสามารถในการสะท้อนปัญหา การใช้
เหตผุลและการแก้ไขปัญหา รวมทัง้การสร้างการเรียนรู้อยา่งไมเ่ป็นทางการ และการสร้างเครือขา่ย
ผู้ ฝึกสอน เพ่ือพูดคุย แลกเปล่ียนการแก้ไขปัญหา การถ่ายทอดความรู้ แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ระหวา่งกนั 

ฟรอต (Frost, 2009) คุณลักษณะของผู้ ฝึกสอนท่ีประสบความส าเร็จในการเป็นผู้
ฝึกสอนกีฬา การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือระบุคุณลักษณะส าคัญ (ด้านคุณภาพและ
ความสามารถ) ท่ีท าให้ผู้ ฝึกสอนประสบความส าเร็จ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างคือผู้ ฝึกสอน
จากโรงเรียนมัธยมปลาย  15 แห่ง จากคุณลักษณะ  17 ด้าน และได้แบ่งระดับของผู้ ฝึกสอน
ออกเป็น 3 ระดบั คือ ผู้ ฝึกสอนระดบัเด็กเล็ก ผู้ ฝึกสอนระดบัมธัยม และผู้ ฝึกสอนระดบัวิทยาลยั ซึ่ง 
5 อนัดบัแรกของคณุลกัษณะของการเป็นผู้ ฝึกสอนท่ีประสบความส าเร็จ สามารถจดัล าดบัได้ดงันี ้
ด้านคณุภาพการสอน ด้านการส่ือสารกบันกักีฬา ด้านการจงูใจนกักีฬา ด้านการพฒันาทกัษะด้าน
กีฬาของนกักีฬา และด้านความรู้ด้านกีฬาท่ีสอน ซึ่งทัง้ 5 คณุลกัษณะนีมี้ คะแนนมากกว่าร้อยละ 
90 ขึน้ไป แตอ่ย่างไรก็ตาม คณุลกัษณะตา่งๆ ของผู้ ฝึกสอนท่ีได้นัน้ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกนัว่าจะท า
ให้ประสบความส าเร็จเสมอไป ผู้ ฝึกสอนท่ีประสบความส าเร็จนัน้มักหาหนทางในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองอย่างตอ่เน่ือง และผู้ ฝึกสอนท่ีมีทกัษะการสอนต ่านัน้สามารถพฒันาตนเองได้จาก
การอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนีผู้้ ฝึกสอนในทุกระดบัควรผ่านการสอบใบประกาศ
ตามล าดบัขัน้ก่อนได้รับการบรรจใุห้เป็นผู้ ฝึกสอน และผู้ ฝึกสอนทกุคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ฝึกสอน
ระดบัเดก็เล็กควรมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการชว่ยฟืน้คืนชีพ 
 

4.2 งานวิจัยในประเทศ 
นิตยา มีชัย (2530) ท าการวิจัยเพ่ือสร้างเคร่ืองมือวดัคุณลักษณะของครูพลศึกษา 

โดยวดัเฉพาะคณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีครูพลศกึษาจ าเป็นต้องมีมากกวา่ครูทัว่ไปจ านวน11 ตวั ได้แก่   
1) การมีน า้ใจนกักีฬา 2) การปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตามหลกัสุขลักษณะ 3) การเป็นผู้น า 4) การมี
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ระเบียบวินยั 5) การมีมนุษยสมัพนัธ์ 6) การตรงต่อเวลา 7) การเสียสละเพ่ือส่วนรวม 8) มีความ
เช่ือมั่นในตนเอง 9) ควบคมุอารมณ์ได้ 10) อดทน 11) ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอโดยใช้เคร่ืองมือท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกบัแบบวดับุคลิกภาพอีพีพีเอส (Edwards Personality Preference Schedule) ใน
การวดัครูพลศกึษาจ านวน 108 คน ผลการศกึษาพบว่า ครูพลศกึษามีคณุลกัษณะเรียงอนัดบัจาก
มากไปหาน้อยดงันี ้ด้านการเป็นผู้น าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อดทนและควบคุมอารมณ์ได้ การมี
น า้ใจนักกีฬา การมีระเบียบวินัย การปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตามหลกัสุขลักษณะ และการมีมนุษย
สมัพนัธ์ตามล าดบั 

รัชนีพร สกิุน (2545) ศกึษาการใช้เทคนิคจิตวิทยาการกีฬาของผู้ ฝึกสอนของสมาคม
กีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคท่ีผู้ ฝึกสอนน าไปปฏิบตัิกับนกักีฬามากท่ีสุดคือ 
การควบคมุอารมณ์ การตัง้เปา้หมาย การควบคมุความวิตกกงัวลและความเครียดและเทคนิคท่ีท า
ให้นักกีฬามีจิตใจเข้มแข็ง ส่วนเทคนิคท่ีผู้ ฝึกสอนต้องการเรียนรู้ และต้องการน าไปปฏิบัติกับ
นกักีฬา 4 เทคนิคแรก คือ ท าให้นกักีฬามีจิตใจเข้มแข็ง ความสามารถในการเป็นโค้ช การฝึกจิตใจ
และจินตภาพ และเทคนิคแรงจงูใจ 

มาลีรัตน์ พระสมิง (2545) ศกึษาถึงคณุลกัษณะของบุคลากรทางพลศกึษาและกีฬา
ท่ีพึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตการศึกษา  1 โดยเก็บข้อมูลตัวอย่างจาก
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตการศึกษา 1 จ านวน 279 คน ผลการศึกษาพบว่า 
คณุลกัษณะของบุคลากรทางพลศกึษาและกีฬาท่ีพึงประสงค์ คือ ด้านสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี ้เพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกนัอายุ 18-30 ปีและอายุ 31-40 ปี สถานภาพ
โสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาตรีนนัทนาการระดบัปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การ
กีฬา วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทพลศึกษา ระดบัปริญญาโทนันทนาการ ระดบัปริญญาโท
วิทยาศาสตร์การกีฬา วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชัน้สูง(ปกศ. สูง) พลศึกษาด้าน
บุคลิกภาพของบุคลากรได้แก่ มีความรับผิดชอบติดตามงาน มีความต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จ ทะเยอทะยาน มีความมุ่งมั่น มานะพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายของงานท่ีท้าทาย
ความสามารถ ชอบเอาชนะปัญหาและไม่ย่อท้อตอ่อุปสรรค มีการคิดอย่างพิจารณา มีความสขุุม
รอบคอบ คิดอย่างเป็นระบบขัน้ตอน เป็นต้นด้านความรู้ความสามารถเฉพาะทางพลศึกษากีฬา
และนันทนาการ ได้แก่ ความรู้ในการใช้หลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้อธิบายปรากฏการและ
กระบวนการของชีวิตและสุขภาพความรู้ด้านนันทนาการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ความรู้เร่ือง
จิตวิทยาการสอน การประยุกต์ใช้การกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือป้องกันโรคเป็นต้นด้าน
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ ความรู้เร่ืองการ
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ฝึกอบรม การพลศึกษา การกีฬา การออกก าลงักาย มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา  มี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้จดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ และเป็นกรรมการตดัสินกีฬาประเภท
ตา่งๆ เป็นต้น ด้านความถนดัและความสามารถพิเศษ ได้แก่ ความสามารถในการท างานท่ีต้องใช้
การติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การท างานท่ีต้องใช้ทักษะในการท าส่ือ และการประชาสัมพันธ์
ความสามารถพดูภาษาท้องถ่ินและด้านการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบัหนว่ยงาน ได้แก่ ความถนดั
หรือความสามารถเฉพาะด้านกีฬามากกว่า  3 ชนิดขึน้ไป เป็นผู้ จัดและด าเนินการแข่งขัน เป็น
ผู้ ด าเนินการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เป็นผู้ น าทางด้านการกีฬาผลการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเก่ียวกับคณุลกัษณะของบุคลากรทางการพลศึกษาและกีฬาท่ีพึงประสงค์ขององค์การ
บริหารสว่นต าบล ในเขตการศกึษา 1 แตล่ะจงัหวดัพบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตโิดย
จงัหวดัท่ีแตกตา่งกนัได้แก่ ปทมุธานีกบัสมทุรสาคร และปทมุธานีกบันครปฐม 

ธนบดี นนัตา (2546) ศกึษาสมรรถนะของผู้ ฝึกสอนตามการรับรู้ และความคาดหวงั
ของนกักีฬาและผู้ ฝึกสอนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยสมรรถนะท่ีศึกษามี  3 ด้านคือ ด้านวิชาการ 
ด้านการสอน และด้านบุคลิกลกัษณะ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคาดหวงัตอ่สมรรถนะของผู้
ฝึกสอนด้านวิชาการโดยรวมอยู่ระดบัมาก ด้านการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และด้าน
บุคลิกลักษณะอยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ขอ ง
นกักีฬาท่ีมีต่อสมรรถนะทัง้ 3 ด้านโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน แต่แตกกันในรายข้อ กล่าวคือ 
ด้านวิชาการ พบว่าความคาดหวัง และการรับรู้ของนักกีฬาท่ีมีต่อสมรรถนะของผู้ ฝึกสอนด้าน
วิชาการไม่มีความแตกต่างกันในระดบัความคิดเห็นในรายข้อย่อย ด้านการสอนพบว่ารายข้อท่ีมี
ระดบัความคดิเห็นแตกตา่งกนัมีดงันี ้มีทา่ทางและบทบาทเหมาะสมในขณะท่ีฝึกสอน ใช้ค าชมเชย 
ตกัเตือน และออกค าสัง่ได้เหมาะสม อารมณ์ดี ยิม้แย้มแจ่มใส เป็นกันเองกับนักกีฬา จิตใจหนัก
แน่น ควบคมุอารมณ์ในขณะท่ีสอนได้ โดยนกักีฬามีความคาดหวงัตอ่สมรรถนะของผู้ ฝึกสอนด้าน
การสอนสูงกว่าการรับรู้ของนักกีฬา ด้านบุคลิกลักษณะ พบว่ารายข้อท่ีมีระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันมีดงันี ้มีเหตผุลมีความมัน่คง สามารถเผชิญปัญหาโดยวิจารณญาณและความสุขุม
รอบคอบ คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงในการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่นักกีฬาและ
สงัคม โดยนักกีฬามีความคาดหวงัต่อสมรรถนะของผู้ ฝึกสอนด้านบุคลิกลกัษณะสูงกว่าการรับรู้
ของนกักีฬา 

นกุล โสตถิพนัธุ์ (2549) ศึกษารูปแบบการอบรมผู้ ฝึกสอนกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ ฝึกสอน จ านวน  6 สถาบนั พบว่า ผู้ ฝึกสอนควร
ได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน  3 มิติ  ดังนี  ้1) คุณลักษณะในตัวผู้ ฝึกสอน 
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ประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ  2) ทักษะท่ีผู้ ฝึกสอนมีในความรู้และ
ความสามารถในการฝึกสอน ประกอบด้วย กีฬา วิธีการสอน และการท างานเป็นทีม และ3) 
บทบาทท่ีผู้ ฝึกสอนแสดงออก ประกอบด้วย นกัการฑูต ครู และนกัจิตวิทยาซึ่งทัง้หมดนีต้้องหลอม
รวมเป็นหนึง่เดียวกนัในตวัผู้ ฝึกสอน จงึจะสามารถปฏิบตังิานได้ดี 

ลดัดาวลัย์ เข่ือนค า (2551) ได้ศกึษาช่องว่างทางสมรรถนะหลกัของครูโรงเรียนบ้าน
เทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 59 คน ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาท่ีจ าเป็น และท่ีมีในปัจจุบนั
ของครู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านความรู้ ครูมี
ความเห็นว่าต้องอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่สมรรถนะท่ีครูมีอยู่ ในปัจจุบันด้านความรู้นัน้
สว่นมากอยู่ในระดบัปานกลาง สมรรถนะด้านทกัษะท่ีจ าเป็น ครูมีความเห็นวา่ต้องอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด แต่สมรรถนะท่ีครูมีอยู่ในปัจจุบันด้านทักษะนัน้อยู่ในระดับมาก และสมรรถนะด้าน
คณุลกัษณะท่ีจ าเป็น ครูมีความเห็นว่าต้องอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แต่สมรรถนะท่ีครูมีอยู่ในปัจจบุนั
ด้านคณุลกัษณะนัน้อยู่ในระดบัมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาสมรรถนะหลกัทางด้านความรู้กบัสมรรถนะ
หลกัทางด้านทกัษะท่ีครูมีตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นวา่มีความสอดคล้องกนัสมรรถนะหลกัด้าน
ทกัษะจะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสมรรถนะหลกัด้านความรู้ สมรรถนะด้านความรู้ในด้านนัน้ๆ อยูใ่น
ระดบัใด สมรรถนะด้านทกัษะก็จะอยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นรูปธรรมในการลดช่องว่างระหว่างสมรรถนะหลักตามความเป็นจริงกับ
สมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามท่ีก าหนด คือ ครูท่ี มีอายุและ
ประสบการณ์ในการท างานสูงควรมีการปรับเปล่ียนความคิดของบุคลากรครูให้ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆ ให้ความรู้และทกัษะท่ีครูไม่เพียงพอ โดยการสนบัสนุนครูในการศกึษา
ตอ่ ให้ทนุส่งเสริมการวิจยัของครู สนบัสนุนให้ไปปฏิบตัิงานวิจยัในหน่วยงานภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และควรมีการให้ทุนเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ ให้มีการไปปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ มีการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะในประเด็นท่ีต้องการอย่างเพียงพอ โดยการฝึกอบรมแบบ  
In-service Training ส าหรับกลุ่มครูท่ีมีอายุและประสบการณ์ในการท างานน้อย ควรให้การ
สนบัสนนุเพิ่มพนูความรู้ให้มากขึน้ โดยเน้นความรู้ในวิชาท่ีตนสอนและความรู้เก่ียวกบัวิธีสอนซึ่งมี
เพิ่มเตมิอยูเ่ร่ือยๆ และให้เสรีภาพทางวิชาการ 

สรุปได้ว่า บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในหารสอนรายวิชากรีฑา ควรมีความรู้ ทกัษะ ในการ
สอนรายวิชากรีฑาไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้ เรียน มีความเข้าใจทัง้
ทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการฝึกฝนเข้าใจหลักการเคล่ือนไหว ในแบบ
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ทกัษะกรีฑาประเภทต่างๆ ส่งผลให้ผู้ เรียนได้แสดงศกัยภาพของตวัเองได้ออกมาเต็มความสามารถ 
และมีคณุภาพท่ีดีตามไปด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฎในครัง้นี ้เป็นการวิจยัประเภทวิจยัและพฒันา โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดการน าเสนอวิธีการ
ด าเนินการวิจยั  ดงันี ้

1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
2.  วิธีด าเนินการวิจยั 
3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5.  การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศึกษา มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ท่ีสอน
ในระดบั อดุมศกึษา และมีประสบการณ์การเป็นผู้สอนรายวิชากรีฑา ไม่น้อยกวา่ 2 ปี ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านหลกัสตูรการสอน ส าเร็จปริญญาเอก ทางด้านหลกัสตูรและการสอน และผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วดัและประเมินผลทางการศึกษา ส าเร็จปริญญาเอก ด้านการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
นอกจากนีย้งัมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษาท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั 30 แหง่ 

กลุ่มตัวอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์

ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
1. ผู้ ให้ข้อมูลในการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ ความต้องการ และความ

จ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือวิเคราะห์สภาพ ความ
ต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษาท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ในมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏ 30 แห่ง ทั่วประเทศ จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย แบบก าหนดสัดส่วน 
(Proportional Simple Random Sampling) ตามแต่ละสถาบนัและประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดย
ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (ศริิชยั กาญจนวาสี, 2537) 

 2. กลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีให้สัมภาษณ์เก่ียวกับสิ่งท่ีควรมีสิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาและ
แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา จ านวน 5 คน ได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ อาจารย์ท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา และมี
ประสบการณ์เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ไมน้่อยกวา่ 5 ปี   

2.1 ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการจดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดคือมีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ท่ี
สอนในระดบัอดุมศกึษาในสาขาวิชาพลศกึษามาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี  

2.2 อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัย

ราชภฏั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้ 
1. ผู้ เช่ียวชาญในการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือร่างหลักสูตร ซึ่งได้มาโดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 คน โดยจ าแนกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 
1.1 กลุม่ท่ี 1 ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศกึษา จ านวน 3 คน มีคณุสมบตั ิ

1) เป็นอาจารย์ท่ีสอนหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดบัอดุมศกึษา  
2) มีประสบการณ์ในการสอนกรีฑา ไมน้่อยกวา่ 10 ปี  

1.2 กลุ่มท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรการสอน จ านวน 1 คน ส าเร็จปริญญาเอก 
ทางด้านหลกัสตูรและการสอน  

1.3 กลุม่ท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลทางการศกึษา จ านวน 1 คน 
ส าเร็จปริญญาเอก ด้านการวดัและประเมินผลทางการศกึษา 

2. ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูรและเคร่ืองมือ จ านวน 5 
คน โดยจ าแนกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้ 

2.1 กลุม่ท่ี 1 ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศกึษา จ านวน 3 คน มีคณุสมบตัดิงันี ้
1) เป็นอาจารย์ท่ีสอนในระดบัอดุมศกึษา 
2) มีประสบการณ์การเป็นผู้สอนรายวิชากรีฑา ไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

2.2 กลุ่มท่ี 2 ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสูตรการสอน จ านวน 1 คน ส าเร็จปริญญาเอก 
ทางด้านหลกัสตูรและการสอน  
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2.3 กลุม่ท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลทางการศกึษา จ านวน 1 คน 
ส าเร็จปริญญาเอก ด้านการวดัและประเมินผลทางการศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคืออาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
มีคณุสมบตัหิรือเกณฑ์ในการคดัเข้าดงันี ้

- เป็นอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาพลศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
- มีประสบการณ์ในการสอนวิชากรีฑา ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
- มีบทบาทหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามหาวิทยาลยัราชภฏั 
- มีความสมคัรใจในการเข้าร่วมฝึกอบรม 
- สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาของหลกัสตูร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ขัน้ตอนท่ี  2 การส ร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
ขัน้ตอนที่  1 การศึกษาสภาพ และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1.1 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจาก เอกสาร ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
1.2 ส ารวจสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานหรือสิ่งท่ีควรจะเป็น
และสภาพท่ีเป็นจริงในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ด้วยแบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบสอบถามความต้องการในการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ โดยสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา จ านวน 30 คน จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้วยการหาค่า
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ความตา่งระหว่างมาตรฐานหรือสิ่งท่ีควรเป็นกบัสภาพท่ีเป็นจริงแล้วด าเนินการวิเคราะห์จดัอนัดบั
ของความต้องการจ าเป็น (Priority Setting) โดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียของสว่นตา่งท่ีค านวณได้ 

1.3 ศกึษาสิ่งท่ีควรมีสิ่งท่ีต้องได้รับการพฒันาและแนวทางในการพฒันาการสอนรายวิชา
กรีฑา จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ด้วยการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พลศกึษา จ านวน 5 คน  

1.4 น าข้อมูลท่ีได้จาก ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 มาสังเคราะห์ร่วมเพ่ือความต้องการ
จ าเป็นและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั รายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 10 

 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนท่ี 1 ของการวิจยั 

ขัน้ตอนที่  2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

2.1 ผู้วิจยัสร้างร่างหลกัสตูรจากผลการสงัเคราะห์ข้อมลูจากผลการวิจยัในขัน้ตอนท่ี 1  
2.2 ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) โดยอิงผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือ

สร้างร่างหลกัสตูร คูมื่อการใช้หลกัสตูร และเคร่ืองมือการประเมินหลกัสตูร 
2.3 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องของหลกัสตูร 
2.4 ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสตูรฯ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 

คน 
2.5 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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2.7 ปรับปรุงเพ่ือให้ได้ร่างหลักสูตรฝึกอบรมฯ ร่างคู่มือการใช้และเคร่ือง มือพร้อมใช้ 
รายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 11 

 

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนท่ี 2 ของการวิจยั 

ขัน้ตอนที่  3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. ท าการจัดอบรมเพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารย์ราชภฎั จ านวน 30 คน  

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัฝึกอบรม
หลกัสตูรฯ ของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา  

3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ กบัอาจารย์ผู้สอนกรีฑาท่ีเข้ารับการอบรมฯ รายละเอียด
ดงัภาพประกอบท่ี 12 
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ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนท่ี 3 ของการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูตามกรอบแนวคิดในการ

วิจยั โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ ความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์

ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นใน

การฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ แบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 ตอน 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ ความต้องการความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ซึง่มีตวัเลือก 5 ระดบั มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดบัท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
ระดบัท่ี 4 หมายถึง มาก 
ระดบัท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัท่ี 2 หมายถึง น้อย 
ระดบัท่ี 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) 

2. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ส าหรับ 
สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการเป็นอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา จ านวน 5 คน แบ่งเป็น 2 ตอน 
ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 แนวคิด สิ่งท่ีควรมี สิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาและแนวทางในการ

พฒันาอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
การสร้างเคร่ืองมือและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ในขัน้ตอนท่ี 1  
ผู้วิจยัสร้างขึน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

มีรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัซึง่มีรายละเอียดแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ ความต้องการความจ าเป็นใน

การฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแบบสอบถามความ
ต้องการในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ มี
รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา และวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 

1.2 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตามกรอบเนือ้หาท่ีได้จากการสงัเคราะห์  
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1.3 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อค าถามความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและ
รูปแบบของข้อค าถาม แล้วด าเนินปรับปรุงตามค าแนะน า 

1.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ เช่ีย วชาญจ านวน 5 คน 
ตรวจสอบ ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมาย ท่ีต้องการวดัความครอบคลุมของข้อค าถาม และความชดัเจน
ของภาษาโดยก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งพบว่าได้ข้อค าถาม
จ าแนกเป็น 5 ด้าน  

ด้านท่ี 1 ด้านการจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
ด้านท่ี 2 ด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
ด้านท่ี 3 ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา 
ด้านท่ี 4 ด้านบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน โดยทกุข้อมีคา่ดชันีความสอดคล้อง )IOC :  Index of Item Objective  
Congruence) เทา่กบั 1.00 แสดงวา่ข้อค าถามมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา สามารถน าไปใช้ได้ 

1.5 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
จดัพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

2. การพฒันาแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
เก่ียวกับแนวคิด สิ่งท่ีควรมี สิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามล าดบั ดงันี ้

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ
สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา เพ่ือให้เป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด 

2.2 น าเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนือ้หา จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไข
แบบสมัภาษณ์ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

2.3 น าแบบสมัภาษณ์ท่ีปรับปรุงให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณา
ความสอดคล้องระหวา่งประเดน็ ข้อค าถามในการสมัภาษณ์กบัวตัถปุระสงค์ หรือข้อมลูท่ีต้องการ 
ในขัน้ตอนนี ไ้ด้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้อง (IOC:  Index of Item Objective 
Congruence) ตามวิธีการของ Rovinelli และ Hambleton 
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2.4 น าข้อมลูท่ีได้จากการอาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญไปปรับปรุงแบบสมัภาษณ์ให้สมบรูณ์ ยิ่งขึน้ 

2.5 จดัพิมพ์แบบสมัภาษณ์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู
ตอ่ไป 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ ผู้ วิจัยสร้างขึน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มี
รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัซึง่มีรายละเอียดแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้

1. แบบประเมินความคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

4 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร 
อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

3 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร
อยูใ่นระดบั คอ่นข้างมาก 

2 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร
อยูใ่นระดบั พอใช้ 

1 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร
อยูใ่นระดบั ต้องปรับปรุง 

เกณฑ์ในการตดัสินว่าหลกัสูตรมีคณุภาพ เม่ือมีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.00 
และมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคณุภาพเคร่ืองมือในขัน้ตอนท่ี 2 
ผู้วิจยัสร้างขึน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

มีรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัซึง่มีรายละเอียดแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้
1. แบบประเมินคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม และคูมื่อ เป็นแบบสอบถาม

ปลายปิด ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ 4 ระดบั 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการประเมิน

หลกัสตูร และศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
1.2 ด าเนินการสร้างแบบประเมินคณุภาพหลกัสตูรฝึกอบรม 
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1.3 ช่องของรายการของร่างหลกัสูตรฝึกอบรม มีความหมายของอนัดบั
คะแนนดงันี ้

4 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของ
หลกัสตูร อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

3 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของ
หลกัสตูร อยูใ่นระดบั คอ่นข้างมาก 

2 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของ
หลกัสตูรอยูใ่นระดบั พอใช้ 

1 คะแนน เม่ือผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าการประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของ
หลกัสตูรอยูใ่นระดบั ต้องปรับปรุง 

1.4 น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและ
รูปแบบของข้อค าถามแล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1.5 น าแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ เช่ียวชาญชดุเดมิ ตรวจสอบคณุภาพ 

1.6 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
จดัพิมพ์เป็นแบบประเมินคณุภาพหลกัสตูร ฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตอ่ไป 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 แบบทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

1. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราช
ภฏั 

2. คูมื่อหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั 

3. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลวัดระดบัความรู้ของผู้ เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเป็นข้อสอบวดัระดบัความรู้
ก่อนและหลงัการอบรม  
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4. แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตวัเลือก 5 ระดบั 
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

ระดบัท่ี 5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบัท่ี 4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบัท่ี 3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบัท่ี 2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อย 
ระดบัท่ี 1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัน้อยท่ีสดุ 

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ขัน้ตอนท่ี 3 
ผู้วิจยัสร้างขึน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยวิธีการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนการทดลองเป็นคู่มือหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้และตรวจ
พิจารณา ดงันี ้

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินหลกัสตูร และ
ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ แบบประเมินแตล่ะด้าน  

2. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ของผู้ เข้ารับการอบรม
ตามกรอบเนือ้หาท่ีได้จากการสงัเคราะห์  

3. น าเสนออาจารย์ท่ีป รึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือให้ ข้อเสนอแนะและ
ด าเนินการปรับปรุง 

4. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1. การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นใน

การฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
1.1 ผู้ วิจยัท าหนังสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ 
1.2 ส่งหนงัสือขอความร่วมมือถึงมหาวิทยาลยัราชภฏั 30 แห่ง เพ่ือขอความ

อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 
2. การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ได้ด าเนินการ ดงันี ้
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2.1 ผู้วิจยัท าหนังสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ถึงผู้ เช่ียวชาญ 

2.2 ส่ งหนัง สือขอความ ร่วมมือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงส ร้างถึ ง
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการให้สมัภาษณ์ 

2.3 ประสานผู้ เช่ียวชาญทางโทรศพัท์เพ่ือขอนดัหมายวนัและเวลาสมัภาษณ์ 
2.4 ด าเนินการสมัภาษณ์ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย 
2.5 ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  

 
ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้

1.1 ท าหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒถึงผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

1.2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) สร้างร่างหลักสูตร คู่ มือการใช้หลักสูตร และเคร่ืองมือการประเมิน
หลกัสตูร 

1.3 ประสานผู้ เช่ียวชาญและก าหนดการสร้างร่างหลักสูตร คู่มือการใช้
หลกัสตูร และเคร่ืองมือการประเมินหลกัสตูร ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชา
กรีฑา (ก่อนทดลองใช้) ผู้วิจยัได้ด าเนินการ ดงันี ้

2.1 ท าหนงัสือขอความร่วมมือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ    ถึงผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

2.2 ส่งหนังสือขอความร่วมมือ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมิน
หลกัสตูรฝึกอบรมและคูมื่อการใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 

2.3 ประสานผู้ เช่ียวชาญทางโทรศพัท์ หรือจดหมายอิเลคทรอนิคส์ เพ่ือขอ
ข้อมลูในกรณีท่ีผู้ เช่ียวชาญ ไมไ่ด้สง่ผลการประเมินกลบัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
1. เตรียมหลกัสูตรฝึกอบรม จดัเตรียมและตรวจสอบหลกัสูตรฝึกอบรมให้พร้อม

เช่น ตารางการฝึกอบรม แผนการอบรม ใบเนือ้หาแบบฝึกหัดแบบทดสอบ และส่ือประกอบการ
บรรยาย เป็นต้น การตรวจสอบต้องตรวจทัง้ด้านคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอ ตลอดจน 
เหมาะสมกบัจ านวนผู้ เข้าฝึกอบรม 

2. แนะน าการใช้ชดุฝึกอบรม เป็นการแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้กบัผู้ ท่ีจะเป็น
วิทยากร จ านวน 1 คน โดยผู้วิจยัท าหน้าท่ีแนะน าการใช้ชดุฝึกอบรมให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูร ส่วนประกอบตา่งๆ ในหลกัสตูร เทคนิควิธีการใช้งานของเนือ้หา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ 
และส่ือประกอบการบรรยาย เป็นต้น หลังจากแนะน าจนครบทัง้หมด ให้วิทยากรศึกษา
รายละเอียดต่างๆ ของชุดฝึกอบรมแล้วท าการซ้อมสอนหรือซ้อมบรรยายในแต่ละหัวข้อ โดยมี
ผู้วิจยัท าหน้าท่ีการสอนกรีฑา คอยแนะน าปรับปรุงข้อบกพร่องตา่งๆ  

3. เก็บรวบรวมข้อมลู การเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้น าหลกัสตูรฝึกอบรมไปใช้
เพ่ือหาประสิทธิภาพกบักลุ่มเปา้หมายท่ีคดัเลือกไว้ จ านวน 30 คน โดยด าเนินการตามตารางการ
ฝึกอบรมท่ีสร้างไว้และด าเนินกิจกรรมในห้องบรรยาย ตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะหวัข้อ
เร่ืองให้ใกล้เคียงมากท่ีสดุ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเสร็จสิน้การอบรมแล้ว ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
ทัง้หมดท่ีได้จากขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมอาจารย์อาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ท่ีผู้ วิจัยออกแบบ
พฒันาขึน้ 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพร่วมกับการ

วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมลู มีรายละเอียดจ าแนกตาม
ระยะวิจยั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัได้การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
1. การวิเคราะห์แบบสอบถามสภาพ ความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรม

อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏฉบบัสมบูรณ์มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จากนัน้หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ
มาตรฐานหรือสิ่งท่ีควรจะเป็นกบัสภาพท่ีเป็นจริง จดัอนัดบัความต้องการจ าเป็นจากค่าเฉล่ียของ
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ส่วนต่างท่ีค านวณได้จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของการจดัอนัดบัด้วยการวิเคราะห์ค่า
สมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman’s Rank Correlation)  

2. การสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ด าเนินการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วน ามาสงัเคราะห์ร่วมระหวา่งข้อมลูเชิงปริมาณกบัเชิงคณุภาพ 
  

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ใน 2 สว่น คือ 
1. วิเคราะห์คณุภาพหลกัสตูร โดยใช้การหาคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว

น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. วิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลซึง่ด าเนินการตรวจสอบ 

- ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาจากคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC : 
Index of Item Objective  Congruence) 

- ความยากง่าย โดยพิจารณาจาก ค่าสดัส่วนของคนท่ีตอบถูกต่อคนท่ีตอบ
ผิด 

- คา่อ านาจจ าแนก โดยพิจารณาจากคา่ corrected Item total correlation  
- ความเช่ือมั่น โดยพิจารณาจาก สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของ ครอนบาค 

(Cronbach’s alpha Coefficient) 
  

ขัน้ตอนท่ี 3 หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมฯ ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียของความรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้สถิตทิดสอบดงันี ้

1) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรู้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม ใช้สถิติทดสอบที 
(t-test) แบบ Dependent Sample t-test 

2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
ดงันี ้

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้ในการแปลความหมายและการวิเคราะห์

ข้อมลูเพื่อใช้น าเสนอผลการวิจยั 
n  แทน    จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
f  แทน    จ านวนความถ่ี 
%  แทน    ร้อยละ 
x   แทน    คา่เฉล่ีย 
S  แทน    คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน    คา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์การแจกแจงแบบที (T-Distribution) 
p-value  แทน    คา่ความนา่จะเป็น 
**  แทน    มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามขัน้ตอนการวิจยั โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 

ดงันี ้
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพ ความต้องการความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึง่มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์การส ารวจสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม

อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึง่แบง่การวิเคราะห์เป็น 4 ตอน ได้แก่ 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชา

กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา จ านวน 30 คน จากผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 

ตอนท่ี 1 แสดงข้อมลูสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 30) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
          ชาย 22 73.33 

          หญิง 8 26.67 

รวม 30          100.00 
อาย ุ   

อายตุ ่ากวา่ 20 ปี   
อาย ุ21 – 30 ปี 4 13.33 

อาย ุ31 – 40 ปี 14 46.67 

อาย ุ41 – 50 ปี 10 33.33 

อาย ุ51 ปีขึน้ไป 2 6.67 

รวม 30          100.00 

วฒิุการศกึษา   

ปริญญาตรี 5 16.67 

ปริญญาโท 23 76.67 

ปริญญาเอก 2 6.66 

รวม 30          100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
          อาจารย์ 26 86.67 
          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 4 13.33 
          รองศาสตราจารย์ - - 

รวม 30          100.00 
ประสบการณ์ในการสอน   

ต ่ากวา่ 5 ปี 13 43.33 
6 - 10 ปี 14 46.67 
10 ปีขึน้ไป 3 10.00 

รวม 30 100.00 
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จากตาราง 2 พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีวุฒิการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ จ านวน 26 
คิดเป็นร้อยละ 86.67 และประสบการณ์ในการสอนรายวิชากรีฑา ระยะเวลา 6 - 10 ปี จ านวน 14 
คน คดิเป็นร้อยละ 46.67  
 

ตอนท่ี 2 แสดงสภาพและความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา  
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ีย คา่และเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความต้องการความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ภาพรวมทกุด้าน (n=30) 

สภาพและความต้องการความจ าเป็น

ในการฝึกอบรม 

สภาพท่ีเป็นจริง ความต้องการ 
ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

1.ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอน

รายวิชากรีฑา 

3.61 0.81 มาก 4.37 0.62 มากท่ีสดุ 

2.ด้านการจดัการเรียนการสอน 3.46 0.85 มาก 4.41 0.63 มากท่ีสดุ 

3.ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันา

ผู้ เรียน 

3.40 0.76 ปานกลาง 4.41 0.57  มากท่ีสดุ 

4.ด้านจรรยาบรรณ 3.52 0.87 มาก 4.41 0.58  มากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียรวม 3.50 0.82 มาก 4.40 0.60 มากท่ีสดุ 

  

จากตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าและเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพและความต้องการความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาพรวมรายด้าน
พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั มีสภาพในการจดัการเรียนการสอน
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รายวิชากรีฑาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก และมีความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัทกุด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย คา่และเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพ และความต้องการความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การ
สอนรายวิชากรีฑา (n=30) 

ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การสอนรายวิชากรีฑา 
สภาพท่ีเป็นจริง ความต้องการ 

ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

1. จดุมุง่หมาย       

1 ( มีการก าหนดจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนมีความรู้เบือ้งต้น

เก่ียวกบักีฬากรีฑา 

3.97 0.93 มาก 4.60 0.50 มากที่สดุ 

2( มีการก าหนดจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนมีทกัษะและ

พฒันาการทางด้านการเลน่กีฬากรีฑา 

3.80 0.89 มาก 4.33 0.61 มากที่สดุ 

3( ผู้ เรียนสามารถเลน่ และดกูารแขง่ขนักรีฑาได้ 3.73 0.83 มาก 4.50 0.63 มากที่สดุ 

4( ผู้ เรียนมเีจตคติทีด่ีเก่ียวกบัการเลน่กรีฑา 3.40 0.77 มาก 4.37 0.49 มากที่สดุ 

5( ผู้ เรียนสามารถแนะน าผู้อื่นเก่ียวกบัการเลน่กรีฑาได้ 3.27 0.58 มาก 4.37 0.49 มากที่สดุ 

2 . วตัถปุระสงค์       

1  (วตัถปุระสงค์ตรงกบัจดุมุง่หมายการผลติบณัฑิต  3.70 0.79 มาก 4.20 0.76 มาก 

2 ( วตัถปุระสงค์เป็นไปตามจดุมุง่หมายที่ก าหนด 3.63 0.89 มาก 4.47 0.82 มากที่สดุ 

3 . โครงสร้างหลกัสตูรการเรียนการสอน       

1 ( โครงสร้างหลกัสตูรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 3.57 0.77 มาก 4.37 0.49 มากที่สดุ 

2 ( จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรมีความ

เหมาะสม 

3.40 0.81 ปานกลาง 4.17 0.83 มาก 

คา่เฉลีย่รวม 3.61 0.81 มาก 4.37 0.62 มากที่สดุ 
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จากตาราง 4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและความต้องการ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านองค์
ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชากรีฑา พบว่า อาจารย์ผู้สอบมีการด าเนินการด้านการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชา
กรีฑา ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 (S = 0.81) และความ
ต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.37 (S=0.62) โดยมี
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชากรีฑา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจุดมุ่งหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนมีความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกีฬากรีฑา มีการก าหนด
จดุมุ่งหมายให้ผู้ เรียนมีทกัษะและพฒันาการทางด้านการเล่นกีฬากรีฑา ผู้ เรียนสามารถเลน่ และดู
การแข่งขันกรีฑาได้ ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการเล่นกรีฑา และผู้ เรียนสามารถแนะน าผู้ อ่ืน
เก่ียวกับการเล่นกรีฑาได้ 2) ด้านวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ตรงกับ
จดุมุ่งหมายการผลิตบณัฑิต และวตัถปุระสงค์เป็นไปตามจดุมุง่หมายท่ีก าหนด และด้านโครงสร้าง
หลักสูตรการเรียนการสอน มีองค์ประกอบได้แก่ โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และจ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสม 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนัดบัของสภาพและความต้องการความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านการจดัการเรียน
การสอน (n=30) 

ด้านการจดัการเรียนการสอน

รายวิชากรีฑา 

สภาพท่ีเป็นจริง 
ความต้องการ 
ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

1. เนือ้หาในการเรียนการสอนกรีฑา       

1) ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักีฬา
กรีฑา เช่น ประวตัิ ความหมาย 
ประโยชน์ และประเภทของกีฬากรีฑา 

3.43 0.82 มาก 4.27 0.69 มากที่สดุ 

2) การฝึกการเตรียมความพร้อม
การอบอุน่ร่างกายเพื่อการเลน่กรีฑา 

3.50 1.07 มาก 4.33 0.61 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ด้านการจดัการเรียนการสอน

รายวิชากรีฑา 

สภาพท่ีเป็นจริง 
ความต้องการ 
ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

3) การฝึกทกัษะการเคลือ่นไหว
เบือ้งต้น และการเลน่กรีฑาอยา่ง
ปลอดภยั 

3.53 1.07 มาก 4.53 0.73 มากที่สดุ 

4) การฝึกทกัษะการเดิน การวิง่ 
การวิง่ข้ามร่ัว และการวิง่ผลดั 

3.77 0.57 มาก 4.47 0.51 มากที่สดุ 

5) การฝึกทกัษะการ   กระโดดไกล 3.33 0.76 ปานกลาง 4.50 0.63 มากที่สดุ 

6) การฝึกทกัษะการทุม่น า้หนกั 3.37 0.76 ปานกลาง 4.53 0.63 มากที่สดุ 

7) การฝึกทกัษะการพุง่แหลน 3.67 0.80 มาก 4.73 0.45 มากที่สดุ 

8) การฝึกทกัษะการขว้างจกัร 3.30 0.84 ปานกลาง 4.43 0.63 มากที่สดุ 

2. วิธีการเรียนการสอน       

1) ศกึษาเอกสารประกอบ  การ
สอน 

3.20 0.96 ปานกลาง 4.17 0.53 มาก 

2) บรรยายสรุปโดยผู้สอน 3.60 0.93 มาก 4.23 0.68 มากที่สดุ 

3) การศกึษาจากกรณีศกึษา 3.43 0.77 มาก 4.20 0.66 มาก 

4) การแบง่กลุม่แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหวา่งนกัศกึษา 

3.60 0.97 มาก 4.63 0.49 มากที่สดุ 

5) การศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ 
สรุปด้วยตนเอง 

3.30 0.79 ปานกลาง 4.40 0.81 มากที่สดุ 

6) ฝึกปฏิบตัิจริง 3.53 1.07 มาก 4.27 0.78 มากที่สดุ 

7) แบบฝึกหดัท้ายบท 3.30 0.60 ปานกลาง 4.23 0.68 มากที่สดุ 

8) การสรุปทบทวนความรู้ 3.53 0.73 มาก 4.63 0.49 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่รวม 3.46 0.85 มาก 4.41 0.63 มากที่สดุ 
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จากตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและความต้องการ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านการจดัการ
เรียนการสอน พบวา่ อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านการจดัการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 (S = 0.85) และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 (S=0.63) โดยมีองค์ประกอบหลักด้านการจัดการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านเนือ้หาในการเรียนการสอนกรีฑา ซึ่งมีองค์ประกอบ
ยอ่ย ได้แก่ ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักีฬากรีฑา เชน่ ประวตั ิความหมาย ประโยชน์ และประเภทของ
กีฬากรีฑา การฝึกการเตรียมความพร้อมการอบอุ่นร่างกายเพ่ือการเล่นกรีฑา การฝึกทกัษะการ
เคล่ือนไหวเบือ้งต้น และการเล่นกรีฑาอย่างปลอดภัย การฝึกทกัษะการเดิน การวิ่ง การวิ่งข้ามร่ัว 
และการวิ่งผลดั การฝึกทกัษะการกระโดดไกล การฝึกทกัษะการทุ่มน า้หนกั การฝึกทกัษะการพุ่ง
แหลน และการฝึกทกัษะการขว้างจกัร 2) ด้านวิธีการเรียนการสอน และมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
ศึกษาเอกสารประกอบการสอน บรรยายสรุปโดยผู้ สอน การศึกษาจากกรณีศึกษา การแบ่งกลุ่ม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปด้วยตนเอง ฝึกปฏิบตัิจริง 
แบบฝึกหดัท้ายบท และการสรุปทบทวนความรู้ 

ตาราง 6 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนัดบัของสภาพและความต้องการ ความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านบทบาทหน้าท่ีในการ
พฒันาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา (n=30) 

ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันาผู้ เรียนรายวิชา
กรีฑา 

สภาพท่ีเป็นจริง 
ความต้องการ 
ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 
1. การพฒันาองค์ความรู้และทกัษะทางปัญญา       

1) การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธรรมชาติ
มนษุย์ วถีิชีวิต และการด าเนินชีวติเพื่อการด ารงตนใจ
สงัคม 

3.47 0.63 มาก 4.37 0.49 มากที่สดุ 

2) การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

3.00 0.59 ปานกลาง 4.17 0.65 มาก 

3) การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความงาม
ทางศิลปะ 

3.47 0.68 มาก 4.27 0.87 มากที่สดุ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันา

ผู้ เรียนรายวิชากรีฑา 

สภาพท่ีเป็นจริง ความต้องการ 
ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

4 ( การสอนให้มีความรู้ในการใช้

ภาษาและศิลปะในการสือ่สาร 

3.37 0.76 มาก 4.40 0.50 มากที่สดุ 

5 ( การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาพกายใจ 

3.57 0.97 มาก 4.60 0.50 มากที่สดุ 

6 ( การสอนให้สามารถระบปัุญหา 

เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอยา่ง

เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

3.47 0.68 มาก 4.27 0.58 มากที่สดุ 

7 ( การสอนให้มีความสามารถและ

ทกัษะการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

ตีความและประเมินคา่ และน าไปใช้

อยา่งมีวจิารณญาณ 

3.43 0.77 มาก 4.30 0.60 มากที่สดุ 

2. การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม       

1) การสอนเพื่อสร้างจิตส านกึและ
ตระหนกัในคณุธรรม จริยธรรม 

3.40 0.93 ปานกลาง 4.67 0.48 มากที่สดุ 

2 ( การสอนถึงการมีระเบียบวินัย 

ความรับผดชอบ ซือ้สัตย์สุวจริต และ

เคารพตอ่กฎกติกาของสงัคม 

3.47 0.86 มาก 4.67 0.48 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่รวม 3.40 0.76 ปานกลาง 4.41 0.57 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและความต้องการ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ ด้านบทบาท
หน้าท่ีในการพัฒนาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา พบว่า อาจารย์ผู้ สอนมีการด าเนินการด้านการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านการพัฒนาผู้ เรียน  ในภาพรวมมีการ
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ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 (S = 0.76) และความต้องการความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 (S=0.57) โดยมีองค์ประกอบ
หลกัด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการพฒันา
องค์ความรู้และทักษะทางปัญญา มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัธรรมชาติมนษุย์ วิถีชีวิต และการด าเนินชีวิตเพ่ือการด ารงตนใจสงัคม การสอนให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั การสอนให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความงามทางศิลปะ การสอนให้มีความรู้ในการใช้ภาษาและศิลปะในการ
ส่ือสาร การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาพกายใจ การสอนให้สามารถ
ระบุปัญหา เสนอแนะแนวทางการด าเนินการอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และการสอนให้มี
ความสามารถและทกัษะการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตีความและประเมินคา่ และน าไปใช้อย่างมี
วิจารณญาณ 2) ด้านการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การสอนเพ่ือสร้าง
จิตส านึกและตระหนกัในคณุธรรม จริยธรรม และการสอนถึงการมีระเบียบวินยั ความรับผดชอบ 
ซือ้สตัย์สวุจริต และเคารพตอ่กฎกตกิาของสงัคม 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และอนัดบัของสภาพและความต้องการ ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านจรรยาบรรณ 

ด้านจรรยาบรรณ 
สภาพท่ีเป็นจริง ความต้องการ 

ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมอนัดงีาม 

3.47 0.78 มาก 4.37 0.49 มากที่สดุ 

2. อาจารย์ผู้สอนมีการด ารงตนให้เป็น
แบบอยา่งทีด่ีแกศ่ิษย์และบคุคลทัว่ไป ทัง้ด้าน
ความประพฤติสว่นตวัและการปฏิบตัิงาน  

3.43 0.94 มาก 4.43 0.50 มากที่สดุ 

3. อาจารย์ผู้สอนสอนศิษย์อยา่งเต็ม
ความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ ไมปิ่ดบงั
ความรู้ทางวิชาการ ช่วยเหลอืและปฏิบตัิตอ่
ศิษย์อยา่งเมตตาและเป็นธรรม 

3.50 0.63 มาก 4.00 0.79 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ด้านจรรยาบรรณ 
สภาพท่ีเป็นจริง ความต้องการ 

ความจ าเป็น 

x  S แปลผล x  S แปลผล 

4. อาจารย์ผู้สอนหมัน่ศกึษา ค้นคว้า 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
รอบรู้ในรายวิชากรีฑาและวิชาพล
ศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

3.53 1.14 มาก 4.73 0.45 มากที่สดุ 

5. อาจารย์ผู้สอนใช้วิชาชีพพลศกึษาใน
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเตม็ก าลงัด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริตโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีความรับผิดชอบ เสยีสละ ตรงตอ่
เวลา อดทน เสมอภาคและปราศจาก
อคต ิ

3.67 0.88 มาก 4.53 0.68 มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่รวม 3.52 0.87 มาก 4.41 0.58 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพและความต้องการ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านนกัศกึษา 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ด้านนกัศกึษา ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.52 (S 
= 0.86) และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.47 (S=0.55) โดยมีองค์ประกอบด้านจรรยาบรรณ ได้แก่ อาจารย์ผู้ สอนเป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมอนัดีงาม อาจารย์ผู้สอนมีการด ารงตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคลทัว่ไป ทัง้
ด้านความประพฤติส่วนตวัและการปฏิบตัิงานอาจารย์ผู้สอนสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความบริสทุธ์ิใจ ไมปิ่ดบงัความรู้ทางวิชาการ ช่วยเหลือและปฏิบตัิตอ่ศิษย์อย่างเมตตาและเป็นธรรม 
อาจารย์ผู้สอนหมัน่ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและรอบรู้ในรายวิชากรีฑา
และวิชาพลศึกษาอย่างต่อเน่ือง และอาจารย์ผู้สอนใช้วิชาชีพพลศึกษาในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่าง
เต็มก าลงัด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา 
อดทน เสมอภาคและปราศจากอคต ิ
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ตอนท่ี 3 ความต้องการในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั 

ตาราง 8 แสดงความต้องการในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั (n = 30) 

 รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. สถานะการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา 

  

เคย 11 36.67 
ไมเ่คย 19 63.33 

รวม 30            100.00 

2. ความต้องการให้มกีารจดัอบรมการ
สอนในรายวชิากรีฑา 

  

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3. เนือ้หาหลกัสตูรวชิากรีฑาที่อาจารย์
ผู้สอนมีความต้องการจดัอบรม 

  

3.1 การสร้างแนวคิดและทศันคตใิน
การสอน   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.2 การสือ่สารเพื่อใช้ในการสอน   
ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.3 การเขียนแผนการสอนในรายวิชากรีฑา   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.4 เทคนิคการสอนในรายวิชากรีฑา   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม   

3.5 การประยกุต์ใช้สือ่การสอน    

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.6 การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียน
การสอน 

  

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7 การฝึกปฏิบตัิทกัษะการสอนวิชากรีฑา   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักีฬากรีฑาประเภท
ลาน 

  

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.7.2 การฝึกการเตรียมความพร้อมเพื่อการเลน่
กรีฑาประเภทลาน 

  

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.3 การฝึกทกัษะการเคลือ่นไหวเบือ้งต้นและ
การเลน่กรีฑาอยา่งปลอดภยั 

  

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.4 การฝึกทกัษะการกระโดดไกล   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.5 การฝึกทกัษะการเขยง่กว้างกระโดด   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.6 การฝึกทกัษะการทุม่น า้หนกั   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 

3.7.7 การฝึกทกัษะการพุง่แหลน   

ต้องการ 30            100.00 

ไมต้่องการ. - - 

รวม 30            100.00 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
3.7.8 การฝึกทกัษะการขว้างจกัร 
ขว้างค้อน 

  

ต้องการ 30 100.00 
ไมต้่องการ. - - 

รวม 30 100.00 

3.7.9 การฝึกทกัษะการกระโดดค า้   
ต้องการ 30 100.00 
ไมต้่องการ. - - 

รวม 30 100.00 

 

จากตาราง 8 แสดงจ านวน และร้อยละความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เคยการ
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.33 ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน
วิชากรีฑา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเนือ้หาหลักสูตรวิชากรีฑาท่ีอาจารย์ผู้ สอนมี
ความต้องการจดัอบรม ได้แก่  การสร้างแนวคิด และทศันคติในการสอน การส่ือสารเพ่ือใช้ในการ
สอน การเขียนแผนการสอนในรายวิชากรีฑา เทคนิคการสอนในรายวิชากรีฑา การประยุกต์ใช้ส่ือ
การสอน การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตัทิกัษะการสอนวิชากรีฑา
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกีฬากรีฑาประเภทลาน การฝึกการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเล่นกรีฑา
ประเภทลาน การฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและการเล่นกรีฑาประเภทลานอย่างปลอดภัย 
การฝึกทกัษะการกระโดดไกล การเขย่งกว้างกระโดด การฝึกทกัษะการทุ่มน า้หนกั การฝึกทกัษะ
การพุ่งแหลน การฝึกทกัษะการขว้างจกัร ขว้างค้อน และการฝึกทกัษะการกระโดดค า้ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 

จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสภาพท่ีเป็นจริง ทัง้ 
4 ด้าน กับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั ด้วยการวิเคราะห์คา่สหสมัพนัธ์แบบเสปียร์แมน ได้ผลดงัตาราง 8 
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ตาราง 9 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งการสภาพท่ีเป็นจริง ทัง้ 4 ด้าน กบัความต้องการและความ
จ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั 
(n=30) 

ด้านท่ีประเมิน r p-value 

1. ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การสอนรายวิชากรีฑา .239** .008 

2. ด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา     .304** .005 

3. วดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา .218** .002 

4. ด้านบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ใน

การพฒันาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา 

.228** .006 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

จากตาราง 9 พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีความคิดเห็นต่อสภาพท่ีเป็นจริง กับ
ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฎ เป็นไปในทิศทางเดียวกนัซึ่งแสดงจากค่าประสิทธิสหสมัพันธ์ที่มีค่าเป็นบวก
ทุกค่า โดยพบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น
ต่อการสอนรายวิชากรีฑา ด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา ด้านบทบาทหน้าท่ีในการ
พฒันาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา และด้านจรรยาบรรณ 

1.2 ผลการสงัเคราะห์การศกึษาสิ่งท่ีควรมีสิ่งท่ีต้องได้รับการพัฒนาและแนวทาง
ในการพฒันาการสอนรายวิชากรีฑา จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ด้วย
การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านพลศึกษา จ านวน 5 คน ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการสงัเคราะห์ความคิดเห็น
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาดงักล่าว กบัข้อค้นพบท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ พบว่ามี
ความสอดคล้องกันกับแนวคิดของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยสามารถสรุปผลการสงัเคราะห์เนือ้หาท่ีได้
จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญได้ดงั ตาราง 10 - 11 
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ตาราง 10 แสดงความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่สิ่งท่ีควรมี สิ่งท่ีต้องได้รับการพฒันา และ
แนวทางการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั (n=5) 

ประเด็นการพิจารณา ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ (จ านวนคน) 
สิง่ที่ควรม ี สิง่ที่ต้องได้รับการพฒันา แนวทางการพฒันา 

1. ด้านองค์ความรู้ในสาขาวชิา
กรีฑาที่จ าเป็นตอ่การจดัการ
เรียนการสอนรายวชิากรีฑา 

1. การเขยีนแผนการเรียน
การสอน 
2. ทกัษะการเขยีนแผน 
3. หลกัสตูร 

1. แผนและวิธีการสอน  
2. วิธีการเขียนแผน 
3. หลกัสตูร  

1. ควรจะมีการจดั
ฝึกอบรม  
2. หาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตวัเอง  

2. ด้านการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชากรีฑา 

1. ทกัษะการสือ่สาร  
2. วิธีการสอน 
3. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิ 
4. จิตวิทยา  

1. ทกัษะการสือ่สาร  
2. วิธีการสอน 
3. ทกัษะการฝึกปฏิบตัิ 
4. จิตวิทยา  

1. ควรจะมีการจดั
ฝึกอบรม  
2. หาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตวัเอง  

3. วดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ทางพลศกึษา 

1. หลกัการการวดัและ
ประเมินผลทางพลศกึษา 
2. วิธีการ กระบวนการ 
รูปแบบ การวดัและ
ประเมินผลทางพลศกึษา 

1. ความรู้ด้านการวดัและ
ประเมินผล 
2. วิธีการกระบวนการ 
รูปแบบ การวดัและ
ประเมินผลทางพลศกึษา 
3. เคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ควรจะมีการจดั
ฝึกอบรม  
2. หาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตวัเอง 

4. ด้านบทบาทหน้าที่ 
จรรยาบรรณ คณุลกัษณะที่
พงึประสงค์ในการพฒันา
ผู้ เรียนรายวิชากรีฑา 

1. บทบาทการเป็น
ตวัอยา่ง  
2. บทบาทการชว่ย
สนบัสนนุให้นกัศกึษา
แก้ปัญหาในชัน้เรียน  
3. บทบาทการประเมินที่
แมน่ตรง  
4. มีความรับผิดชอบ 
5. เคารพศรัทธาวิชาชีพ 
4. มีความเมตตาไม่
ล าเอียง 

1. บทบาทการเป็นตวัอยา่ง  
2. บทบาทการชว่ย
สนบัสนนุให้นกัศกึษา
แก้ปัญหาในชัน้เรียน  
3. บทบาทการประเมินที่
แมน่ตรง 
4. มีความรับผิดชอบ  

1. ควรจะมีการจดั
ฝึกอบรม  
2. ต้องมกีารจดัการ
ความรู้ KM 
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ตาราง 11 แสดงเนือ้หา ความสามารถ ของอาจารย์ผู้สอนท่ีควรมีในหลกัสตูรฝึกอบรมผู้ ฝึกสอนวิชา
กรีฑา 

เนือ้หา ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษา ทกัษะ 
1. การจดัท าแผนการเรียนรู้
รายวชิากรีฑาตามหลกัสตูร
แกนกลาง พ.ศ.2551 

1. ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาในเร่ืองการ
จดัท าแผนการเรียนรู้รายวิชากรีฑาตามหลกัสตูรได้
อยา่งถกูต้อง 
2. ความสามารถในการสงัเกตการจดัท าแผนการเรียนรู้
เพื่อกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนเอง 

1. ทกัษะการจดัท าแผนการ
เรียนรู้วิชากรีฑา โดยใช้ความรู้
ทางจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้
นกัศกึษาเกิดการพฒันา 

2. การจดัการเรียนการสอน
วิชากรีฑา 

1. ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีวิชากรีฑาได้อยา่งถกูต้อง 
2. ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิวิชากรีฑาได้อยา่งถกูต้อง 
3. ความสามารถในการกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดการ
พฒันาตนเอง 

1. ทกัษะการจดัการเรียนการ
สอนและการสือ่สารเพื่อถา่ยทอด
ความรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ รวมถงึการใช้ความรู้
ทางจิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้
นกัศกึษาเกิดการพฒันา 

3. การวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ทางพลศกึษา 

1. ความสามารถในการดแูลให้ค าปรึกษาในเร่ืองการ
สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้วิชากรีฑา
ได้อยา่งถกูต้อง 
2. ความสามารถในการสงัเกต การสร้างเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนรู้วิชากรีฑาเพื่อกระตุ้นให้
นกัศกึษาเกิดการพฒันาตนเอง 

1. ทกัษะการให้ค าแนะน าการ
สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผล
ทางพลศกึษาโดยใช้ความรู้ทาง
จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นให้นกัศกึษา
เกิดการพฒันา 

4. บทบาทหน้าที่ 
จรรยาบรรณ และ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์
ของอาจารย์ผู้สอน 

1. การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
เพื่อกระตุ้นให้นกัศกึษามีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
3. ความสามารถในการพฒันางานท่ีมีความเช่ือมโยง
กบัสาขาวิชากรีฑาและสาขาที่เก่ียวข้อง 

1. ทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งบคุคลและการสือ่สาร 
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ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสภาพ และความต้องการความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการน า
ข้อมลูดงักลา่วมาเป็นข้อมลูเพื่อใช้ในการสร้างร่างหลกัสตูรฝึกอบรมฯ ดงันี ้

1. ผลการสงัเคราะห์ข้อมลูการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ (workshop) กบัผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน เพ่ือสร้างและพัฒนาร่างหลกัสูตร คู่มือการใช้หลกัสูตร และเคร่ืองมือการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งจากการประชุมสามารถสรุปการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ได้ดงันี ้

โครงส ร้างพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั ประกอบไปด้วยหนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 4 หนว่ย ประกอบด้วย 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา  เวลา 3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา   เวลา 9.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา เวลา 3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 บทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณของอาจารย์  เวลา 1.0  ชัว่โมง 

รวมระยะเวลา  16.0  ชัว่โมง 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ก าหนดดงันี ้

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาตอ่ไปนี ้
1.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.4 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

อาจารย์ผู้สอน 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะการปฏิบตัใินเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติ ท่ี ดีในเร่ืองบทบาทหน้ าท่ีและ
จรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอน 
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ด าเนินการฝึกอบรมในห้องอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมใช้แบบการบรรยาย
และฝึกปฏิบตัิตามแผนการฝึกอบรมท่ีก าหนด มีระยะเวลา 2 วนั (16 ชัว่โมง) ดงัรายละเอียด ตาม
ตาราง 12-15 

ตาราง 12 แสดงกรอบโครงสร้างของหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชา
กรีฑา ระยะเวลา 3 ชัว่โมง 

จดุมุง่หมาย เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สือ่ 
การวดัและ
ประเมินผล 

1. เพ่ืออธิบาย
หลกัการและ
องค์ประกอบและ
กระบวนการจดัท า
แผนการจดัการ
เรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 
2. เพ่ือออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 

1. หลกัการและ
องค์ประกอบและ
กระบวนการจดัท า
แผนการจดัการเรียน
การสอนรายวิชา
กรีฑา 
2. ออกแบบแผนการ
จดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 
3. การเขียนแผน การ
จดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 

1. วิทยากรซกัถามปัญหาเร่ืองการจดัท า
แผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
โดยให้ผู้ เข้าอบรมอภิปราย และวิทยากร
สรุปแนวความคดิ 
2. วิทยากรบรรยาย เร่ืองหลกัการและ
องค์ประกอบและกระบวนการจดัท า
แผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
(20 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10 
นาที) 
3. วิทยากรบรรยาย เร่ืองการออกแบบ และ
การเขียนแผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา (30 นาที) ผู้ เข้าอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้    (10 นาที) 
4. ด าเนินการแบง่กลุม่ผู้ เข้ารับการอบรม 
โดยมอบหมายงานฝึกปฏิบตัิจริงเก่ียวกบั
การออกแบบและเขียนแผนการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑา โดยลงมือ
ปฏิบตัิการตามกิจกรรม ซึง่มีผู้ชว่ยวิทยากร
ให้ค าแนะน าประจ ากลุม่ (60 นาที) 
6. ด าเนินการน าเสนอผลการฝึกปฏบิตั ิโดย
ให้แตล่ะกลุม่น าเสนอทีล่ะกลุม่และ
วิทยากรจะให้ค าแนะน าหลงัจากน าเสนอ
ครบทกุกลุม่ (40 นาที) 
7. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุปองค์
ความรู้ในเร่ืองการวดัและประเมินผลการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑา (10 นาที) 

1. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
และ Power point 
2. ใบกิจกรรม 
3.อปุกรณ์ส านกังาน 
เชน่ กระดาษฟลิป
ชาร์ท ปากกาเคมี เป็น
ต้น 
  

1. แบบทดสอบความรู้
เร่ืองการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษา 
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 
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ตาราง 13 แสดงกรอบโครงสร้างของหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
ระยะเวลา 9 ชัว่โมง  

จดุมุง่หมาย เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สือ่ 
การวดัและ
ประเมินผล 

1. เพ่ืออธิบายหลกัการ
จดัการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิรายวิชา
กรีฑา 
2. เพ่ืออธิบาย
องค์ประกอบ 
กระบวนการ และ
เทคนิคจดัการเรียนการ
สอนรายวิชากรีฑา 
 
 

1. หลกัการจดัการ
เรียนการสอน
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิรายวิชา
กรีฑา 
2. การจดัเตรียม
องค์ประกอบ อปุกรณ์
และสื่อ 
การสอน 
3. เทคนิคการจดั  
การเรียนการสอน
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิรายวิชา
กรีฑา 
4.การบริหารชัน้เรียน 

1. วิทยากรซกัถามปัญหาเร่ืองการ
จดัการเรียนรู้รายวิชากรีฑาให้ผู้ เข้า
อบรมอภิปราย และวิทยากรสรุป
แนวความคิด (20 นาที) 
2. วิทยากรบรรยาย หลกัการจดัการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิรายวิชากรีฑา (30 นาที) 
3. วิทยากรบรรยาย เร่ือง
องค์ประกอบ กระบวนการ และ
เทคนิคจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กรีฑา (30 นาที) 
4. วิทยากรบรรยายเร่ืองการ
จดัเตรียมอปุกรณ์และสื่อการสอน 
(30 นาที)    ผู้ เข้าอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (10 นาที) 
5. วิทยากรบรรยายเร่ืองเทคนิคการ
จดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ 
การฝึกปฏิบตัิจริงเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
โดยลงมือปฏิบตัิการตามกิจกรรม 
(540 นาที)     
5. วิทยากรบรรยาย เร่ืองการบริหาร
ชัน้เรียน (30 นาที)  
6. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุป
องค์ความรู้ในเร่ืองการจดัการเรียน
รายวิชากรีฑา (20 นาที) 

1. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย
และ Power point 
2. อปุกรณ์กรีฑา
ประเภทลาน     โทร
โข่ง (เคร่ืองขยายเสียง
ขนาดเล็ก) กระดาน  
ไวท์บอร์ด ปากกาเคมี 
ฯลฯ 
  

1. แบบทดสอบความรู้
เร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชากรีฑา 
2. แบบประเมินผลการ
ฝึกปฏิบตั ิ
 
 

 
 
 
 
 



  99 

ตาราง 14 แสดงกรอบโครงสร้างของหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางพล
ศกึษา ระยะเวลา 3 ชัว่โมง  

จดุมุง่หมาย เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สือ่ 
การวดัและ
ประเมินผล 

1. เพ่ืออธิบาย
หลกัการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน
รายวิชากรีฑา  
2. เพ่ือทราบ
แนวทาง วิธีการ 
และเคร่ืองมือที่
ใช้ในการวดั
และประเมินผล
การเรียนกรีฑา 
3. เพ่ือฝึก
ปฏิบตัิการวดั
และประเมินผล 

1. หลกัการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 
2. วิธีการ และ
เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวดัและ
ประเมินผล 
3. การประเมินผล
การเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 

1. วิทยากรซกัถามปัญหาการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชากรีฑาให้ผู้ เข้าอบรมอภิปราย และวิทยากร
สรุป (25 นาที) 
2. วิทยากรบรรยายหลกัการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชากรีฑา (30 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (10 นาที) 
3. วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัแนวทาง วธีิการ และเคร่ืองมือที่
ใช้ในการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
(30 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10 นาที) 
4. วิทยากรสรุปการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา (10 นาที) 
5. แบง่กลุม่ มอบหมายงานฝึกปฏิบตัิจริงเก่ียวกบัการวดั
และประเมินผลการเรียนการสอนรายวชิากรีฑา โดยลงมือ
ปฏิบตัิการตามกิจกรรม ซึง่มีผู้ชว่ยวิทยากรให้ค าแนะน า
ประจ ากลุม่ (10 นาที) 
6. ด าเนินการน าเสนอผลการฝึกปฏบิตั ิโดยให้แตล่ะกลุม่
น าเสนอที่ละกลุม่และวิทยากรจะให้ค าแนะน าหลงัจาก
น าเสนอครบทกุกลุม่       (45 นาที) 
7. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ในเร่ืองการวดั
และประเมินผลการเรียนการสอนรายวชิากรีฑา (10 นาที) 

1. เอกสาร
ประกอบการ
บรรยายและ 
Power point 
2. ใบกิจกรรม 
3. วสัดเุคร่ืองใช้
ส านกังาน เชน่ 
ปากกาเมจิก 
กระดาษ    ฟลปิ
ชาร์ท เป็นต้น 
  

1. แบบทดสอบ
ความรู้เร่ืองการ
วดัและ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน
รายวิชากรีฑา 
2. แบบ
ประเมินผล  
การปฏิบตัิงาน 
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ตาราง 15 แสดงกรอบโครงสร้างของหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน ระยะเวลา 1 ชัว่โมง 

จดุมุง่หมาย เนือ้หา วิธีการฝึกอบรม สือ่ 
การวดัและ
ประเมินผล 

1. เพ่ือเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์
ผู้สอนกรีฑา 
2. เพ่ือเข้าใจถึง
จรรยาบรรณและ
คณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ของ
อาจารย์ผู้สอน
กรีฑา 
3. เพ่ือให้มีเจต
คติที่ดีตอ่หน้าที่
การเป็นอาจารย์
ผู้สอนกรีฑา  

1. จรรยาบรรณ
ของอาจารย์  
2. บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์
ผู้สอนกรีฑา 
3. คณุลกัษณะที่   
พงึประสงค์ของ
อาจารย์ผู้สอน
กรีฑา 

1. วิทยากรบรรยาย เร่ืองจรรยาบรรณของ
อาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
2. วิทยากรบรรยาย เร่ืองบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
3. วิทยากรบรรยาย เร่ืองคณุลกัษณะที่พงึ
ประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
3. ร่วมกนัอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรม    สรุปองค์
ความรู้บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน
กรีฑา (15) 

1. เอกสารประกอบการ
บรรยายและ Power 
point 
 

1. แบบประเมินตวัเอง 
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2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  ท่ีสร้างขึน้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ของ
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัได้น าข้อมลูดงักล่าวมาประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน สรุปผลได้ดงั
ตาราง 16 

ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมของโครงร่างหลกัสตูร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั (n=5) 

ประเด็นการประเมิน x  S.D ผลการประเมิน 
1. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวชิากรีฑามจีดุมุง่หมายของสอดคล้องกบั
หลกัการและแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

2. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวชิากรีฑา มี วตัถปุระสงค์สอดคล้องกบั
หนว่ยการเรียนแตล่ะหนว่ย 

4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

3. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวชิากรีฑามีหนว่ยการเรียนรู้ของเนือ้หา
ครบถ้วนและครอบคลมุ  

4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

4. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวชิากรีฑามเีนือ้หาถกูต้องตามหลกัวิชาการ
อา่นเข้าใจงา่ย และมีรูปแบบการน าเสนอมีความนา่สนใจ 

3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 

5. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวชิากรีฑามีหนว่ยการเรียนตามโครงสร้าง
เรียงล าดบัได้อยา่งเหมาะสม 

3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 

6. วิธีการฝึกปฏิบตัใินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ มีความ
คลอบคลมุและเข้าใจงา่ย 

3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 

7. สือ่ที่ใช้ในการฝึกอบรมครอบคลมุและเหมาะสมกบัเนือ้หา 3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 
8. วิธีการประเมินในหลกัสตูรมีความถกูต้อง เหมาะสม 
และสามารถประเมินได้จริง 

3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 

9. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสตูร 3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 
10. เอกสารคูม่ือประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมีความเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

3.80 0.45 ผา่นเกณฑ์ 

11. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เข้ารับการ
อบรม 

4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

12  .หลกัสตูรฝึกอบรม อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามคีวามเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ปฏิบตัิจริงได้ 

4.00 0.00 ผา่นเกณฑ์ 

รวม 3.88 0.26 ผา่นเกณฑ์ 

หมายเหต ุ  เกณฑ์การผ่าน คือคา่เฉล่ียเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.00 (S ≤1.00) 
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จากตาราง 16 พบว่า ผลการประเมินคณุภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า ในภาพรวมผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด ( x = 3.88, S = 0.26) และเม่ือพิจารณาในรายประเด็น พบว่า ทุก
ประเด็นผ่านการประเมิน (3.80 ≤ x ≤ 4.00, 0.00 ≤ S ≤ 0.45) โดยพบว่าประเด็น การประเมิน
ท่ีมีคา่เฉล่ียสูงท่ีสุด 5 ล าดบัแรก คือ หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีจดุมุ่งหมาย
ของสอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการจดัการเรียนการสอน หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา มีวตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัหน่วยการเรียนแตล่ะหน่วย หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้ สอนรายวิชากรีฑามีหน่วยการเรียนรู้ของเนือ้หาครบถ้วนและครอบคลุม หลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้ารับการอบรม และหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ปฏิบตัจิริงได้ ( x = 4.00, S = 0.00) 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การทดลองและประเมินผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารยผ์ูส้อนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

จากข้อมูลในขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ วิจยัได้น าร่างหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มาท าการจัดอบรมเพ่ือทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กบักลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นอาจารย์ราชภฎั จ านวน 30 คน เพ่ือ
วิเคราะห์หาข้อมลูดงันี ้

1. ผลการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั สรุปผลได้ดงัตาราง 17 

ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียความรู้ของผู้ เข้า
รับการฝึกอบรมในหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลงัเรียน (n=15) 

หนว่ยการเรียนรู้ 
คะแนน
เต็ม 

ก่อน หลงั 
t p-value 

x  S x  S 
1. การจดัท าแผนการเรียนรู้รายวิชากรีฑา 6 3.21 1.52 8.38 1.67 8.561** <.001 
2. การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 20 10.09 0.97 17.69 0.47 11.690** <.001 
3. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 8 3.42 1.74 6.03 1.43 9.112** <.001 
4. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และ
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 

6 3.37 1.50 5.64 1.36 7.486** <.001 

รวม 40 20.09 5.73 37.74 4.93 17.942** <.001 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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จากตาราง 17 พบว่า คะแนนความรู้เฉล่ียโดยรวมของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาก่อน
เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 20.09 (S=5.73) และภายหลงัจากเข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้เท่ากับ 37.74 (S=4.93) ซึ่งเมื่อด าเนินการทดสอบทางสถิติพบว่า หลัง
การฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัหลกัสตูร มีความรู้เพิ่มมากขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พบว่าเป็นไปในท านอง
เดียวกนั โดยมีระดบันยัส าคญัในการทดสอบทางสถิติท่ี .01 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กบัอาจารย์ผู้สอนกรีฑาท่ีเข้ารับการอบรมฯ สรุปผลได้ดงัตาราง 18 

ตาราง 18 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ภายหลงัจากเข้ารับการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั (n=30) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S ระดบั 
1. เนือ้หาวิชาหลักสูตร        

1) มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 4.53 0.61 มากที่สดุ 
2) มีความสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ทีด่ าเนินการจริง 4.33 0.78 มาก 
3) สามารถตอบสนองกบัความต้องการของทา่นได้มากเพียงใด 4.28 0.69 มาก 
4) เนือ้หาครบถ้วนและครอบคลมุกบัหลกัสตูรที่ก าหนด 4.42 0.64 มากที่สดุ 
5) เนือ้หาเก่ียวกบัการวางแผนการสอน และการฝึกซ้อมกีฬามีความเหมาะสม 4.44 0.67 มากที่สดุ 
6) การจดัล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หาวิชาที่สอนอยา่งเหมาะสม    4.33 0.79 มาก 

2.เนือ้หาการสอน    
2.1 กระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด 4.39 0.68 มาก 

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนกระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด 4.52 0.65 มากที่สดุ 
2.2 กระโดดสงู 4.51 0.66 มากที่สดุ 

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนกระโดดสงู 4.50 0.75 มากที่สดุ 
2) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนกระโดดสงูภาคทฤษฎี เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา

ของหลกัสตูร 
4.43 0.61 มากที่สดุ 

3) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนกระโดดสงูภาคปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา
ของหลกัสตูร 

4.46 0.78 มากที่สดุ 

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสื่อสาร การใช้จิตวิทยาในการสอนกระโดดสงูเพือ่ให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หา 

4.42 0.65 มากที่สดุ 

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนกระโดดสงูของผู้ เรียน  4.45 0.66 มากที่สดุ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S ระดบั 
2.3 ทุ่มน า้หนกั    

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนทุม่น า้หนกั 4.37 0.72 มาก 
2) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนทุม่น า้หนกัภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา

ของหลกัสตูร 
4.39 0.74 มาก 

3) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนทุม่น า้หนกัภาคปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา
ของหลกัสตูร 

4.47 0.62 มากที่สดุ 

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสื่อสาร การใช้จิตวิทยาในการสอนทุม่น า้หนกัเพ่ือให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หา 

4.56 0.64 มากที่สดุ 

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนขว้างจกัรของผู้ เรียน  4.47 0.74 มากที่สดุ 

2.4 ขว้างจกัร 4.48 0.69 มากที่สดุ 

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนพุง่แหลน 4.52 0.75 มากที่สดุ 

2) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนขว้างจกัรภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของ
หลกัสตูร 

4.49 0.70 มากที่สดุ 

3) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนขว้างจกัรภาคปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของ
หลกัสตูร 

4.39 0.59 มาก 

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสื่อสาร การใช้จิตวิทยาในการสอนขว้างจกัรเพ่ือให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หา 

4.41 0.70 มาก 

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนขว้างจกัรของผู้ เรียน  4.39 0.67 มาก 

2.5 พุง่แหลน    

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนพุง่แหลน 4.47 0.66 มากที่สดุ 

2) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนพุง่แหลน ภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของ
หลกัสตูร 

4.52 0.68 มากที่สดุ 

3) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนพุง่แหลน ภาคปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของ
หลกัสตูร 

4.43 0.78 มากที่สดุ 

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสื่อสาร การใช้จิตวิทยาในการสอนพุง่แหลน เพื่อให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หา 

4.37 0.61 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S ระดบั 
5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนพุง่แหลนของผู้ เรียน  4.44 0.65 มากที่สดุ 

2.5 การวางแผนการฝึกซ้อม    

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองการวางแผนการฝึกซ้อม 4.49 0.70 มากที่สดุ 

2) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนการวางแผนการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ในเนือ้หาของหลกัสตูร 

4.51 0.65 มากที่สดุ 

3) วิธีการสอน และเทคนิคการสอนการวางแผนการฝึกซ้อมภาคปฏิบตัิ เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ในเนือ้หาของหลกัสตูร 

4.44 0.78 มากที่สดุ 

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสื่อสาร การใช้จิตวิทยาในการสอนการวางแผนการฝึกซ้อม
เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

4.39 0.64 มาก 

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนเร่ืองการวางแผนการฝึกซ้อมของ
ผู้ เรียน  

4.42 0.65 มากที่สดุ 

3. ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม        

3.1 ทา่นคิดวา่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึน้เพียงใด 4.68 0.79 มากที่สดุ 

3.2 ทา่นคิดวา่ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม จะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานของทา่นได้มากเพียงใด 

4.71 0.82 มากที่สดุ 

คา่เฉลี่ยรวม 4.45 0.69 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 18 ผลการประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 

ของมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า อาจารย์ผู้สอนท่ีเข้ารับการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( x = 4.45, 
S = 0.69) ซึ่งเม่ือพิจารณารายการประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
และมาก ดงันี ้ด้านเนือ้หาวิชาหลกัสตูร ได้แก่ มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑา มีความสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีท่ีด าเนินการจริง สามารถตอบสนอง
กับความต้องการของท่านได้มากเพียงใด เนือ้หาครบถ้วนและครอบคลุมกับหลักสูตรท่ีก าหนด 
เนือ้หาเก่ียวกับการวางแผนการสอน และการฝึกซ้อมกีฬามีความเหมาะสม และการจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของเนือ้หาวิชาท่ีสอนอย่างเหมาะสม  ด้านเนือ้หาการสอน ได้แก่ วิธีการน าเข้าสู่
บทเรียน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ การให้ความรู้เก่ียวกับการ
ส่ือสาร การใช้จิตวิทยา เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียน การวางแผนการ
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ฝึกซ้อม ของกรีฑาประเภทลาน ประกอบด้วย กระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด กระโดดสูง ทุ่ม
น า้หนกั ขว้างจกัร พุง่แหลน และด้านความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

จากการวิจยัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภฎั ในครัง้นี ้ผู้วิจยัสามารถได้ก าหนดรายละเอียดของหลกัสตูรของการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ได้ดงันี ้  

1. หลกัการ 
ครูผู้สอนเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา ดงันัน้การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาวิชาชีพเคร่ืองมือท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะ
ถ่ายทอดให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเล่าเรียน การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเป็นวิชาท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนเน่ืองจากเป็นพืน้ฐานวิชาของ
การเคล่ือนไหวร่างกาย และการน าไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพและสขุภาพของตนเองได้เป็นอยา่ง
ดี  

2. วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ก าหนดดงันี ้

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาตอ่ไปนี ้
1.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.4 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ

อาจารย์ผู้สอน 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะการปฏิบตัใินเร่ืองตอ่ไปนี ้

2.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติ ท่ี ดีในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและ
จรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอน 
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3. โครงสร้างของหลกัสตูร 
โครงส ร้างพัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑ า ของ

มหาวิทยาลยัราชภฎั ประกอบไปด้วยหนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 4 หนว่ย ประกอบด้วย 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา  เวลา  3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา   เวลา  9.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา เวลา  3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 บทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณของอาจารย์  เวลา  1.0  ชัว่โมง 

                    รวมระยะเวลา 16.0  ชัว่โมง 
4. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 

ด าเนินการฝึกอบรมในห้องอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้แบบการ
บรรยาย และการฝึกปฏิบตักิิจกรรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีก าหนด มีระยะเวลา 2 วนั (16 ชัว่โมง) 

5. ส่ือประกอบการฝึกอบรม 
5.1 เอกสารประกอบการอบรม 
5.2 คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองวีดีโอโปรเจคเตอร์ (VDO Projector)  โดยใช้

โปรแกรม Power point ประกอบการบรรยาย 
5.3 ใบเนือ้หา/ใบงาน/แบบทดสอบ 
5.4 อปุกรณ์กรีฑาประเภทลาน 

6. การวดัและประเมินผลหลกัสตูร 
6.1 ประเมินด้านความรู้ 
6.2 ประเมินด้านทกัษะ 
6.3 ประเมินด้านเจตคต ิ

7. คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการอบรม : เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

8. ระยะเวลาในการฝึกอบรม : หลกัสตูรได้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 
2 วนั  

9. จ านวนผู้ เข้าอบรม: จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม ครัง้ละไมเ่กิน 20 คน 
10. ก าหนดการฝึกอบรม 
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ตาราง 19 ก าหนดการฝึกอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภฎั 

วันท่ี เวลา เนือ้หา นาที 
1 08.00 -08.30 ลงทะเบียน/พิธีเปิด  

 08.30-09.00 ทดสอบก่อน 30 
 09.00-09.45 หลกัการและแนวคิดในการการเขียนแผนการ

จดัการเรียนการสอน 
30 

 09.45 -10.30 การฝึกปฏิบตัิการเขียนแผนการจดัการเรียน
การสอน 

30 

 10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 15 
 10.45-11.30 องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิค

จดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
30 

 11.30-12.00 การจดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน 30 
 12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 
 13.00-15.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- กระโดดไกล 
- เขยง่ก้าวกระโดด 
- กระโดดสงู 

120 

 15.00-15.10 พกัรับประทานอาหารว่าง 10 
 15.10-18.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- กระโดดไกล 
- เขยง่ก้าวกระโดด 
- กระโดดสงู 

150 

  รวม 480 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

วนัท่ี เวลา เนือ้หา นาที 
2 08.00 -08.30 ลงทะเบียน/พิธีเปิด  

08.30-10.30 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กรีฑา 

- ขว้างจกัร 
- ทุม่น า้หนกั 
- พุง่เหลน 

120 

 10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 15 
 10.30-12.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- ขว้างจกัร 
- ทุม่น า้หนกั 
- พุง่เหลน 

150 

 12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 
 13.00-13.45 การประเมินผลทางพลศกึษาการวดัผล       

พลศกึษาตามสภาพความเป็นจริง 
30 

 13.45-15.15 การฝึกปฏิบตัิการวดัประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอน 

30 

 15.15-15.30 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคณุลกัษณะ
ท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 

30 

 16.30-17.30 พกัรับประทานอาหารว่าง 30 
 17.30-18.00 ทดสอบวดัผลหลงัอบรม 60 
 18.00-18.30 พิธีปิดการอบรม 480 
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ซึ่งจากผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราช
ภัฎ ผู้ วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนฝังโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั โดยใช้สญัลกัษณ์ในการน าเสนอดงันี ้

 
ภาพประกอบ 13 โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา  

ของมหาวิทยาลยัราชภฎั 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ โดยการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งใช้
การวิจัยแบบผสม (Mixed method) โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาความต้องการ
จ าเป็นในการสอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ และเพ่ือประเมินผลการใช้หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั จากการศกึษาสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราช

ภฎั ในครัง้นีผู้้วิจยัได้สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้  
1. การศกึษาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปผลได้ดงันี ้
1.1 ผลการศึกษาการส ารวจสภาพ ความต้องการและความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้ท าการสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานหรือสิ่งท่ีควรจะเป็นและสภาพท่ีเป็นจริงในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จาก
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา จ านวน 30 คน จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้วย
การหาคา่ความตา่งระหว่างมาตรฐานหรือสิ่งท่ีควรเป็นกบัสภาพท่ีเป็นจริงแล้วด าเนินการวิเคราะห์
จดัอนัดบัของความต้องการจ าเป็น (Priority Setting) ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพ และความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ อาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.67 ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และประสบการณ์ใน
การสอนรายวิชากรีฑา ระยะเวลา 6 - 10 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 โดยอาจารย์
ผู้สอนมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสภาพ และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ดงันี ้
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1.1.1 ด้านองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชากรีฑา พบว่า อาจารย์
ผู้สอบมีการด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้าน
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชากรีฑา ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 (S = 0.81) และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.37 (S=0.62) 

1.1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการ
ด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ด้านการจดัการเรียนการสอน 
ในภาพรวมมีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.46 (S = 0.85) และความต้องการ
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.41 (S=0.63) 

1.1.3 ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา พบว่า อาจารย์
ผู้สอนมีการด าเนินการด้านการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านการ
พัฒนาผู้ เรียน  ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 (S = 
0.76) และความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 
(S=0.57) 

1.1.4ด้านนักศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้ สอนมีการด าเนินการด้านการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชากรีฑาในมหาวิทยาลยัราชภฏั ด้านนกัศกึษา ในภาพรวมมีการด าเนินการอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52 (S = 0.86) และความต้องการความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.47 (S=0.55 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า อาจารย์ผู้ สอนส่วนใหญ่ไม่เคยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ซึ่งท า
ให้อาจารย์ผู้ สอบมีความต้องการเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเนือ้หาหลกัสตูรวิชากรีฑาท่ีอาจารย์ผู้สอนมีความต้องการ
จดัอบรม ได้แก่  การสร้างแนวคิด และทศันคติในการสอน การส่ือสารเพ่ือใช้ในการสอน การเขียน
แผนการสอนในรายวิชากรีฑา เทคนิคการสอนในรายวิชากรีฑา การประยุกต์ใช้ส่ือการสอน การ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติทักษะการสอนวิชากรีฑาความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกับกีฬากรีฑาประเภทลาน การฝึกการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเล่นกรีฑาประเภทลาน 
การฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและการเล่นกรีฑาประเภทลานอย่างปลอดภยั การฝึกทกัษะ
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การกระโดดไกล การเขย่งกว้างกระโดด การฝึกทกัษะการทุ่มน า้หนกั การฝึกทกัษะการพุ่งแหลน 
การฝึกทกัษะการขว้างจกัร ขว้างค้อน และการฝึกทกัษะการกระโดดค า้ โดยคดิเป็นร้อยละ 100 

2. ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พบว่า หลักสูตรประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ การจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา
กรีฑา การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา การวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชากรีฑา และ
บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน การฝึกอบรมจ านวน 16 
ชั่วโมง มีผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ได้ท าการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ในภาพรวมผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด ( x = 3.88, S = 0.26) และเม่ือพิจารณาในรายประเด็น  พบว่า           
ทุกประเด็นผ่านการประเมิน (3.80 ≤ x ≤ 4.00, 0.00 ≤ S ≤ 0.45) โดยพบว่าประเด็น การ
ประเมินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 5 ล าดับแรก คือ หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑามี
จุดมุ่งหมายของสอดคล้องกับหลกัการและแนวทางการจดัการเรียนการสอน หลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา มี วตัถุประสงค์สอดคล้องกับหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย หลกัสูตร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑามีหน่วยการเรียนรู้ของเนือ้หาครบถ้วนและครอบคลุม 
หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑาเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้ารับการอบรม และหลกัสูตร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิจริงได้ ( x = 4.00, 
S = 0.00) 

3. ผลการประเมินผลการทดลองใช้หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ ่งผู้ วิจ ัยได้น าหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั ไปทดลองและประเมินผลการใช้ สรุปผลได้ดงันี  ้

3.1 การประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั ด้วยการน าหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฎ ไปทดลองใช้ก ับอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา รวมจ านวน 30 คน จากนัน้ท าการ
เปรียบเทียบความรู้ ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสูตร ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาก่อนเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 20.09 (S=5.73) และภายหลงัจากเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้เท่ากับ 
37.74 (S=4.93) ซึ่งเมื่อด าเนินการทดสอบทางสถิติพบว่า หลังการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัหลกัสตูร มีความรู้เพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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และเม่ือพิจารณาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกนั โดยมีระดบันยัส าคญัใน
การทดสอบทางสถิตท่ีิ .01 

3.2 การประเมินความพึงพอใจหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฎ พบว่า อาจารย์ผู้สอนท่ีเข้ารับการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 4.45, S = 
0.69) ซึ่งเม่ือพิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความ พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม จะ
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ( x = 4.71, S = 0.82) ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจเพิ่มขึน้  ( x = 4. 68, S = 0.79) และหลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรการเรียนการสอน ( x = 4.53, S = 0.61) 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา  ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยัได้ดงันี ้ 
1. การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา จาก

ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้ สอนมีความต้องการความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัทกุด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู้
ท่ีจ าเป็นตอ่การสอนรายวิชากรีฑา ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันา
ผู้ เรียนรายวิชากรีฑา และด้านนกัศึกษา ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากรายวิชากรีฑาเป็นวิชาท่ีมีเนือ้หาเป็น
จ านวนมาก ดงันัน้ในการจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และความช านาญในการสอนวิชาท่ีสอนอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความรู้
และเกิดประโยชน์สงูสุดในการน าไปใช้ได้อย่างแท้จริง จึงส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความต้องการจ าเป็นในการท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการสอนรายวิชากรีฑา ด้านการจดัการเรียน
การสอน ด้านบทบาทหน้าท่ีในการพฒันาผู้ เรียนรายวิชากรีฑา และด้านนกัศึกษา สอดคล้องกับ
พิสิฐ เมธาภัทร (2549) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็นการจัดมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมทัง้หมด 
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ผ่านมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมนัน้ ๆ แล้วเกิดการพฒันาทางด้านพุทธิพิสัย 
ทกัษะพิสยั และจิตพิสยัสามารถประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ ส าหรับใน
ส่วนของความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า อาจารย์ผู้ สอนส่วนใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่เคยการเข้ารับการ
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ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา ซึง่ท าให้อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการเข้ารับ
การอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนวิชากรีฑา โดยเนือ้หาหลักสูตรวิชากรีฑาท่ีอาจารย์
ผู้สอนมีความต้องการจดัอบรม ได้แก่  การสร้างแนวคิด และทศันคติในการสอน การส่ือสารเพ่ือใช้
ในการสอน การเขียนแผนการสอนในรายวิชากรีฑา เทคนิคการสอนในรายวิชากรีฑา การ
ประยกุต์ใช้ส่ือการสอน การเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตัทิกัษะการ
สอนวิชากรีฑาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกีฬากรีฑาประเภทลาน การฝึกการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การเล่นกรีฑาประเภทลาน การฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นและการเล่นกรีฑาประเภทลาน
อย่างปลอดภยั การฝึกทกัษะการกระโดดไกล การเขย่งกว้างกระโดด การฝึกทกัษะการทุ่มน า้หนกั 
การฝึกทกัษะการพุ่งแหลน การฝึกทกัษะการขว้างจกัร ขว้างค้อน และการฝึกทกัษะการกระโดดค า้ 
ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากปัจจบุนัหลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาให้กบั
อาจารย์ผู้สอนในระดบัอดุมศกึษายงัมีไม่มากนกั ซึ่งสว่นใหญ่ท่ีจดัอบรมกรีฑานัน้จะมีลกัษณะการ
อบรมในสว่นของผู้ ฝึกสอนกรีฑา หรือการอบรมผู้ตดัสินกรีฑา ท่ีสมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวกับกีฬาเป็นผู้ด าเนินการจัดขึน้ ดงันัน้จึงท าให้อาจารย์ผู้ สอนวิชากรีฑามีความ
ต้องการให้มีหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีมีเนือ้หาการ
อบรมเก่ียวกับครบคลุมถึงเนือ้หา กระบวนการ แนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา สอดคล้องกับน้อย ศิริโชติ (2524) กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการอย่างใด
อย่างหนึ่งท่ีจัดขึน้เพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และทัศนคติ อัน
เหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและทศันคติ เพ่ือการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี  และยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงขึน้และท าให้บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในงาน และยังสอดคล้องกับสุเทพ สังข์เพชร (2536) กล่าวว่าการฝึกอบรมมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของบคุลากร เพ่ือให้ท างานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ การฝึกอบรมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ในด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ  
และพฤติกรรมเก่ียวกับหลักการ วิธีการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคัญขององค์กร  ซึ่ง    
พงษ์เอก สกุใส (2552) ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการส่งเสริมการท าหน้าท่ีของครูให้เกิดประสิทธิภาพ 
ควรจะต้องมีการอบรม แลกเปล่ียน และสร้างเครือข่ายความรู้ จะช่วยให้ครูไม่จ ากัดเพียงวิธีการ
สอนของตนเองเทา่นัน้แตย่งัเปิดใจรับวิธีการสอนอ่ืนๆ มาประยกุต์ใช้กบับริบทของตนเอง 

2. ผลการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏ พบว่า หลกัสูตรประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ การจดัท าแผนการเรียนรู้รายวิชากรีฑา 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชากรีฑา และ
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บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน การฝึกอบรมจ านวน 15 
ชัว่โมง โดยเนือ้หาในหลกัสูตรการฝึกอบรมฯ ทัง้หมด 4 ด้าน ทุกๆ ด้านล้วนมีความส าคญัต่อการ
พฒันาความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ซึง่สาระส าคญัดงันี ้

2.1 ด้านการจัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา ซึ่งประกอบไปด้วย
เนือ้หาท่ีเก่ียวกับหลักการและองค์ประกอบและกระบวนการจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา การออกแบบแผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา และการเขียนแผนการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ได้รับการอบรมในเร่ืองของการจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา เพ่ือจะสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบตัิได้อย่างแท้จริง ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากคณุภาพของผู้ เรียนเป็นผลท่ีเกิดจากการจดัการ
เรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยคณุภาพของการเรียนการสอนมาจากการออกแบบแผนการ
สอนหรือแผนการเรียนรู้ท่ีดีและน าไปใช้กับผู้ เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบแผนการ
เรียนการสอนจึงนับได้ว่าเป็นตัวชีว้ัดสมรรถภาพท่ีส าคัญของผู้ ประกอบวิชาชีพครู สอดคล้องกับ      
นรรัชต์ ฝันเชียร (2561) กล่าวว่า แผนการสอนหรือแผนจดัการเรียนรู้ คือเคร่ืองมือส าคญัอยา่งหนึ่ง
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกระดบัชัน้เปรียบเสมือนแผน ท่ีน าทางท่ีช่วยให้
ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ เรียนได้เหมาะสม ตรงตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ โดยการจดัท าแผนการสอนนัน้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
หลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษาอยา่งถ่องแท้ เพ่ือให้สามารถออกแบบแผนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจดัการศึกษาทัง้กับตวั
ผู้ เรียนและตวัครูผู้สอนเอง โดยอาศยั โดยองค์ประกอบท่ีส าคญัของการออกแบบแผนการสอนนัน้ 
จะต้องประกอบด้วย หวัเร่ือง สาระส าคญัหรือมโนทศัน์หลกัหรือความคิดรวบยอดของการจดัการ
เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งก าหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเช่ือมโยงข้อมูลของสิ่งท่ีก าลังจะสอน 
มาตรฐานและตวัชีว้ดั ซึง่จะเป็นคณุลกัษณะส าคญัของผู้ เรียนท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร โดยในแตล่ะ
แผนการจดัการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้หาและคาดว่าจะเกิดกับผู้ เรียน 
ซึ่งการท่ีลักษณะของผู้ เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตวัชีว้ัดนี ้จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคญัและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรแกนกลางและส่วนท่ีเพิ่มเติมให้
หลักสูตรสถานศึกษา จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเป็นเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับตัวผู้ เรียน
หลงัจากท่ีเราได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนท่ีได้วางไว้แล้ว โดยในการก าหนดจดุประสงค์การ
เรียนรู้นัน้จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีว้ดัตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร สาระ
การเรียนรู้ คือเนือ้เร่ือง หรือองค์ความรู้ ทกัษะ กระบวนการของผู้ เรียนท่ีจะต้องเรียนรู้ในรายวิชา



  117 

นัน้ ๆ การบวนการการเรียนรู้ เป็นการระบุกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัขึน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยแบง่เป็น ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ขัน้สอน และขัน้สรุป รวมถึงส่ือ/อปุกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีใช้ตามท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
ซึ่งเป็นการประเมินผลผู้ เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรระบุเคร่ืองมือวดัและเกณฑ์การให้
คะแนน ซึ่งสามารถศกึษาได้จากคูมื่อหลกัสตูร และบนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยการบนัทึก
ของครูผู้สอนจากสิ่งท่ีพบในการน าแผนจดัการเรียนรู้มาใช้ ซึง่แบง่เป็นผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ปัญหาและอปุสรรค์ และข้อเสนอแนะ เป็นต้น นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัเขียน เขียน วนัทนียตระ
กูล (2551) กล่าวว่า การวางแผนการสอน เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้ สอน ท าให้ผู้ สอนทราบ
ล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพ่ือจดุประสงค์ใด สอนอย่างใด  ใช้ส่ืออะไร และวดัผลประเมินผลโดยวิธี
ใดเป็นการเตรียมตวัให้พร้อมก่อนสอน การท่ีผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถกูต้องตามหลกัการ
ย่อมช่วยให้เกิดความมัน่ใจในการสอน ท าให้สอนได้ครอบคลมุเนือ้หา สอนอย่างมีแนวทางและมี
เป้าหมาย และเป็นการสอนท่ีให้คณุค่าแก่ผู้ เรียน ดงันัน้ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขัน้ตอนการจัดท าและหลักการวางแผนการสอน 
ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนท่ีดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา จากผลการวิจยัพบว่าเนือ้หาของการ
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา จะต้องมีการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาซึ่งประกอบ
ไปด้วยเนือ้หาท่ีเก่ียวหลกัการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิรายวิชากรีฑา การ
จดัเตรียมองค์ประกอบ อุปกรณ์และส่ือการสอน เทคนิคการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิรายวิชากรีฑา และการบริหารชัน้เรียน ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนการสอน
นบัว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถเข้าใจในเนือ้หาท่ีท าการ
เรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ โดยรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน จะต้องอยู่
ภายใต้หลกัการของแนวคิดพืน้ฐานรวมถึงองค์ประกอบของการสอน ได้แก่ หลกัการ จดุมุ่งหมาย 
เนือ้หา และทกัษะท่ีต้องการสอน ยทุธศาสตร์การสอน วิธีการสอน กระบวนการสอน ขัน้ตอนและ
กิจกรรมการสอน การวดัและประเมินผล สอดคล้องกับ Dusitkul (2012) กล่าวไว้ว่าวิชาทางพล
ศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวตัถุประสงค์ให้ผู้ เรียนเกิดการพัฒนาตามวตัถุประสงค์ของ
การศกึษาได้ครบทกุองค์ประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา นอกจากจะเป็นการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมท่ีสามารถท าให้
นกัเรียนมีพฒันาการในด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัเรียนมีความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ควบคูก่นัไปด้วยได้ และ
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พงษ์เอก สุกใส (2552) ยังได้กล่าวไว้ว่า ครูเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นผู้ ท่ี
ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์รวมทัง้เป็นผู้ ท่ีสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมทัง้ด้านความรู้ สติปัญญา ร่างกายและจิตใจ แตจ่ะเห็นได้ว่าครู
ในปัจจุบันมีความรับผิดชอบต่อนักเรียนน้อยลงขาดการดูแลเอาใจใส่ ขาดความเช่ียวชาญใน
เนือ้หาวิชาการ และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูยังไม่สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ
นกัเรียนในปัจจบุนั ดงันัน้ครูในศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับกระบวนการรูปแบบการ
สอน ครูต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nirantranon W และ Niruntranon S (2007) ท่ี
พบว่า คณุภาพของบณัฑิตครูพลศกึษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามโนทศัน์ หลกัการ และ
ทฤษฎีทางพลศกึษาอยา่งลกึซึง้และถกูต้อง มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สามารถบรูณาการการ
สอนพลศกึษาเข้ากบัวิชาอ่ืนๆ มีทกัษะในกีฬาไทย และกีฬาสากล มีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพพลศกึษา 
มีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมพลศกึษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความพิการ สามารถส่ือสาร
ได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย  2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนพลศกึษา และมีความสามารถใน
การพฒันาหลกัสตูร สถานศกึษาให้สอดคล้องและบรรลตุามเปา้หมายของการปฏิรูปการศกึษา 

2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชากรีฑา จากผลการวิจยัพบว่าเนือ้หา
ของการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ควรจะต้องมีเนือ้หาเก่ียวกับการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้รายวิชากรีฑาเป็นส าคญั ทัง้ในเร่ืองของหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัและประเมินผล และการประเมินผลการเรียนการ
สอนรายวิชากรีฑา ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนนัน้นบัได้ว่าเป็น
ตวัชีว้ดัถึงความส าเร็จของการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง และจะส่งผลส าเร็จในการท่ีจะพฒันา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและเป็นก าลังส าคัญต่อการ
พฒันาประเทศชาติต่อไปได้ สอดคล้องกบันเรศ สนุทรชยั (2552) กล่าวว่า การวดัและประเมินผล
เป็นเคร่ืองมือชีถ้ึงคุณภาพของการศึกษาและอนาคตของชาติ เพราะถ้าผู้ เรียนประสบผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ก็ย่อมน าไปสู่การประสบความส าเร็จในการประกอบกิจการด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสงัคม อาจารย์พลศกึษาจงึจ าเป็นต้องตระหลกัถึงความส าคญัและสนใจตอ่วิธีการวดัผล
และประเมินผลโดยเฉพาะในระดบัอดุมศกึษา ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของการศึกษา เพราะการศึกษา
ในระดบัอุดมศึกษา เป็นช่วงท่ีสร้างคนให้ส าเร็จออกไปประกอบอาชีพการงาน ถ้าหากอาจารย์
ผู้ สอนละเลยไม่ให้ความสนใจหรือวิธีการวัดผลและประเมินผลไม่ถูกต้องและไม่สามารถ
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ประเมินผลการเรียนการสอน ตรงตามวัตถุประสงค์แล้ว การเรียนการสอนนัน้ย่อมไม่ประสบ
ผลส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่าเป็นความล้มเหลวทางการศกึษา ซึ่งเป็นอนัตรายอย่างยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศ ซึ่งจากการศึกษาของพงษ์เอก สุกใส (2552) ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ืองครูพลศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 จากการศกึษาพบว่า ปัจจุบนัการสอนพลศกึษายงัมีปัญหาอยู่หลายประการโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในสว่นของ การวดัและประเมินผล ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนและการ

วดัและประเมินผลน้อยจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรไม่ตรงจุด ขาดความรู้ และทกัษะในการสร้างสื่อ  จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้อาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมีความ
ต้องการท่ีอยากจะได้รับความรู้ในเร่ืองของการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาเพิ่มเติม โดย
ต้องการให้มีอยูใ่นหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา มหาวิทยาลยัราชภฎั 

2.4 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 
จากผลการวิจัยพบว่าเนือ้หาของการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ควรจะต้องมีเนือ้หา
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นเช่นนี ้
เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชากรีฑาหรือวิชาท่ีเก่ียวกบักีฬาเป็นวิชาท่ีผู้สอนจะต้องมีความรู้ทัง้ใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ ดงันัน้ท่ีวาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539) ได้กล่าวว่า ครูผู้สอนทางพลศกึษา
จะต้องมีหน้าท่ีและความรับชอบเก่ียวกบัการเรียนการสอนในหลายๆ ด้าน ทัง้ต้องสามารถอธิบาย 
สาธิตเทคนิค ทักษะ ประวตัิ ประโยชน์ กติกา แผนการเล่นตลอดจนการใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์
ต้องจัดการบริหารชัน้เรียนส าหรับสอน การเล่นการประเมินผล และการแนะแนวจ้องมีพัฒนา
ทศันคติของความมีน า้ใจนักกีฬา การจดัสภาพแวดล้อม และการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
อ่ืนๆ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับพิพัฒน์ ตนัวิบูลย์วงศ์ (2557) ยังได้กล่าวถึงจรรยาบรรณและ
คุณสมบัติของครูพลศึกษาไว้ว่า ควรเป็นผู้ มีความประพฤติดี มีความรู้ดีในการท่ีจะประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาแก่ผู้ เรียน มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทัง้ครูพลศกึษาต้องมีการ
เสียสละเวลาให้กบักิจกรรมตา่งๆ ให้ค าปรึกษากบันกัเรียนเสมอ นอกจากนีส้อดคล้องกบั พงษ์เอก 
สกุใส (2552) ได้กลา่วไว้วา่ การพฒันาครูพลศกึษาในศตวรรษท่ี 21จะต้องมีการก าหนดนโยบายท่ี
ชัดเจน มีระบบสนับสนุนการอบรมพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตามไม่
เพียงแตก่ารสนบัสนนุจากภายนอกเทา่นัน้ตวัครูพลศกึษาเองจะต้องพฒันาตนเองไปสูค่รูพลศกึษา
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยต้องปรับตวัรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ต้องมีทกัษะและความสามารถ
รอบด้านท่ีตัง้อยู่บนศีลธรรม และความอดทนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
สร้างองค์ความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ต้องสร้างผู้ เรียนให้มีทกัษะชีวิต และการท างาน
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ตามบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนไป และสิ่งท่ีจ าเป็นของครูพลศึกษาอีกด้านท่ีขาดไม่ได้ คือการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาชว่ยในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. ผลการประเมินคณุภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ พบว่า ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนด โดยเม่ือ
พิจารณาในรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นผ่านการประเมิน  ประกอบด้วย หลักสูตรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีจดุมุ่งหมายของสอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการจดัการเรียน
การสอน หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา มีวตัถุประสงค์สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนแต่ละหน่วย หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑามีหน่วยการเรียนรู้ของเนือ้หา
ครบถ้วนและครอบคลมุ หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้ารับ
การอบรม และหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติจริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับสันต์ ธรรมบ ารุง (2527) ได้กล่าวว่า ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ
หลกัสูตร เป็นการก าหนดหลักสูตรไปใช้ปฏิบตัิรวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์การ
สอน แต่กิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งคือการสอน หรืออาจกล่าวได้ว่าการสอนเป็นหัวใจของหลักสูตรทุก
หลกัสตูรจะมีลกัษณะสมบรูณ์จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ จดุมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค์ 
เนือ้หาวิชาหรือรายละเอียดของหัววิชา วิธีการสอนหรือการก าหนดการฝึกสอน หรือปัจจัยท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การฝึกอบรมและการประเมินผล จึงสามารถท าให้ผู้ เรียนหรือผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเกิด
การเรียนรู้ จนกระทั่งเปล่ียนพฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน คือ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ และยัง
สอดคล้องกับ Taba H (1962) ท่ีเสนอไว้ว่า หลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน 
คือ จดุมุ่งหมาย เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงจดุมุ่งหมายทัว่ไป และวตัถปุระสงค์เฉพาะวิชา เนือ้หาวิชาโดย
กล่าวถึงเนือ้หาวิชาท่ีจัดไว้ในหลักสูตรเพ่ือให้ผู้ เรียนศึกษาจนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมาย 
กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนซึ่ง วิธีการ และกระบวนการท่ีจะท าให้ผู้ เรียนได้รู้เนือ้หาวิชา
อยา่งมีประสิทธิภาพ และการประเมินผลซึง่เป็นเสมือนเคร่ืองมือในการตรวจสอบว่าผู้ เรียนได้บรรลุ
ตามจดุมุง่หมายเพียงใด 

4. ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฎั ด้วยการน าหลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฎ ไปทดลองใช้ก ับอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา รวมจ านวน 30 คน โดยการศึกษา
เปรียบเทียบความรู้ เจตคต ิและทกัษะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั พบว่า อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
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หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาท่ีผู้ วิจยัจดัขึน้ มีความรู้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 20.09 
(S=5.73) และภายหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียเพิ ่มขึน้เท่ากับ 37.74 (S=4.93) 
ซึ ่ง เมื ่อด าเนินการทดสอบทางสถิต ิพบว่า หล ังการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฎหลกัสตูร มีความรู้เพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือ
พิจารณาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกัน โดยมีระดับนัยส าคัญในการ
ทดสอบทางสถิติท่ี .01 ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากในหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑาท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้มีการก าหนดเนือ้หาการอบรมท่ีครอบคลมุเนือ้หาท่ีใช้ในการน าไปปฏิบตัิจริงในการ
จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาก าหนด ดังนัน้
ภายหลังจากท่ีได้เข้าการอบรมเพิ่มเติมแล้ว อาจารย์ผู้สอนจึงมีความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มมาก
ยิ่งขึน้ สอดคล้องกบั Jitrodjanarak (2013) ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการส่งเสริมการท าหน้าท่ีของครู
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยครูผู้สอนจะต้องได้รับการอบรม แลกเปล่ียน และสร้างเครือข่ายความรู้ ซึ่ง
จะช่วยให้ครูไม่จ ากัดเพียงวิธีการสอนของตนเองเท่านัน้ แต่ยังเปิดใจรับวิธีการสอนอ่ืนๆ มา
ประยกุต์ใช้กบับริบทของตนเอง  

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภฎั ภายหลงัจากเข้ารับการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยั
ราชภัฎ จากการศึกษาพบว่า อาจารย์ผู้ สอนท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งเม่ือ
พิจารณารายการประเมินเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม จะสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึน้ และหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอน ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก
หลกัสตูรหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัเป็นหลกัสตูรท่ีได้
ท าการศึกษาจากความต้องการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาอย่างแท้จริง เพ่ือน ามาสร้างเป็น
หลกัสตูรในการฝึกอบรมโดยมีเนือ้หาท่ีท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิงานและพฒันา
ตนเองได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของไพญาดา สงัข์ทอง (2558) พบว่า การสร้างหลกัสตูรท่ีเน้นการ
ปฏิบตัจิริงร่วมกบัการให้ความรู้ จะสง่ผลให้หลกัสตูรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่ง
เหตุผลของการเกิดประสิทธิภาพส่วนหนึ่งมาจากการวดักระบวนการเรียนรู้ในหลกัสตูรท่ีเน้นการ
ฝึกปฏิบตั ิมีการวัดและประเมินทักษะท่ีจ าเป็นอย่างเป็นรูปธรรม และกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และยัง
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สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนียา เทียนค าศรี (2557) ได้ท าการศกึษาการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ครูเพ่ือการออกแบบกิจกรรม พฒันาทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ผลการศกึษาพบวา่ การพฒันาหลกัสตูรในครัง้นีผู้้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทกัษะการออกแบบการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบั ประถมศกึษาสงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยแผนการฝึกอบรมท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 
คือแผนการฝึกอบรมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวดัความสามารถหรือผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้มากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะมีประสบการณ์การสอนมานาน มีการให้ความรู้เร่ือง
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบตัไิด้ ดงันี ้
1. ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัสูตรในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ดงันัน้หาก

มหาวิทยาลยัราชภฎั มีความต้องการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ผู้สอนสามารถน าหลกัสตูร
ฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ ไปใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่
อาจารย์ท่ีสอนในรายวิชากรีฑาได้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชากรีฑาได้ไม่มาก
ก็น้อย เน่ืองจากหลกัสตูรดงักล่าวมีเนือ้หาครอบคลมุกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชากรีฑา
อยา่งแท้จริง 

2. วิทยากรท่ีจะให้ความรู้ตามหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ ในการจดัการ
เรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา รวมถึงจะต้องมีความรู้เฉพาะทางท่ีเก่ียวกับวิชากรีฑาโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดประโยชน์สงูสดุในการอบรมหลกัสตูรนี ้

3. การจดัการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั จะต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรมเพ่ือให้การจดัอบรมเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ด้านสถานท่ีการจัดอบรม วัสดุอุปกรณ์การอบรม รวมถึ งอุปกรณ์กรีฑาท่ีได้
มาตรฐานและเพียงพอ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ ท่ีถกูต้อง 
ซึง่จะสง่ผลเกิดการพฒันาศกัยภาพได้อยา่งแท้จริง 
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4. การจดัการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ทกุครัง้
จะต้องมีประเมินการจดัอบรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาจจะเป็นลกัษณะของการประเมินความพึง
พอใจในการจัดอบรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านสถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
วิทยากร ด้านเนือ้หาการอบรม เป็นต้น 

5. ภายหลังจากท่ีมีการจัดการอบรมแล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรจะต้องมีการ
ตดิตามประเมินผลการผู้ เข้ารับการอบรมวา่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงขึน้หรือไม่ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชา
กรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิจยัในรายวิชากรีฑา เฉพาะกรีฑาประเภท
ลานเท่านัน้ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาเฉพาะเจาะจงการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั ในส่วนของกรีฑาประเภทลู ่เพ่ือให้ครบถ้วย
และครอบคลมุวิชากรีฑาทัง้หมด อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาใน
ระดบัอดุมศกึษาเพิ่มมากย่ิงขึน้ตอ่ไปได้ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวกับความต้องการและความจ าเป็นของการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา ในระดบัอุดมศึกษา 
ตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งครูพล
ศกึษาต้องพฒันาทกัษะและบทบาทของตนให้สามารถจดัการเรียนรู้ทางพลศกึษาให้สอดคล้องกบั
ผู้ เรียนในศตวรรษ 21 และสามารถพฒันาให้ผู้ เรียนมีทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 ตอ่ไปได้อยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก



 
 

 

ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ขัน้ตอนท่ี 1 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ และความต้องการในจดัการเรียนการสอน

วิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2. แบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัสิ่งท่ีควรมี สิ่งท่ีต้องได้รับการพฒันาและแนวทาง

ในการพฒันาอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาส าหรับ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ขัน้ตอนท่ี 2 

1.แบบประเมินความคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้ สอนรายวิชากรีฑา



 
 

 

 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
แบบประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบประเมินฉบับนี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินหลกัสตูรคุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์
ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ผู้สอนวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 3. ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน เพื่อการพัฒนา
หลกัสตูรฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ให้มีคณุภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียนตอ่ไป 

  4. การน าเสนอข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อการให้ข้อมูลของ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา แตอ่ยา่งใด 
ค าชีแ้จง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งวา่งด้านขวามือที่ตรงกบัความคิดเห็นของทา่น 
 โดยมีเกณฑ์ดงันี ้
5 คะแนน เมื่อผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร อยูใ่นระดบั มากที่สดุ 
4 คะแนน เมื่อผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูรอยูใ่นระดบั คอ่นข้างมาก 
3 คะแนน เมื่อผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร อยูใ่นระดบั พอใช้ 
2 คะแนน เมื่อผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร อยูใ่นระดบั ควรปรับปรุง 
1 คะแนน เมื่อผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่การประเมินสะท้อนถึงคณุภาพของหลกัสตูร อยูใ่นระดบั ควรปรับปรุงอยา่งยิง่ 
 

ด้วยความขอบคณุอยา่งสงู 
ผู้วิจยั  นายธนชั  ยอดด าเนิน 

นิสติหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาสขุศกึษาและพลศกึษา 
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ประเดน็การประเมิน 
การประเมินผล 

1 2 3 4 5 
1. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีจดุมุง่หมาย
ของสอดคล้องกบัหลกัการและแนวทางการจดัการเรียนการสอน 

     

2. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา มี วตัถปุระสงค์
สอดคล้องกบัหน่วยการเรียนแตล่ะหนว่ย 

     

3. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีหนว่ยการ
เรียนรู้ของเนือ้หาครบถ้วนและครอบคลมุ  

     

4. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีเนือ้หาถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการอา่นเข้าใจง่าย และมีรูปแบบการน าเสนอมีความ
นา่สนใจ 

     

5. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีหนว่ยการเรียน
ตามโครงสร้างเรียงล าดบัได้อยา่งเหมาะสม 

     

6. วิธีการฝึกปฏิบตัใินการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมฯ มีความคลอบคลมุและเข้าใจง่าย 

     

7. ส่ือท่ีใช้ในการฝึกอบรมครอบคลมุและเหมาะสมกบัเนือ้หา      
8. วิธีการประเมินในหลกัสตูรมีความถกูต้อง เหมาะสม 
และสามารถประเมินได้จริง 

     

9. ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมกบัหลกัสตูร      
10. เอกสารคูมื่อประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมีความ
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริง 

     

11. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ เข้ารับการอบรม 

     

13. หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑามีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ปฏิบตัจิริงได้ 

     

รวม      
 

“ขอขอบคณุอาจารย์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบประเมินฉบบันี”้ 



 
 

 

ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ขัน้ตอนท่ี 3 

1. แบบทดลองและประเมินผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

2. แบบประเมินความพงึพอใจหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั



 
 

 

แบบทดลองและประเมินผล 
การใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบวดัความรู้ตามหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั มี
จ านวน 40 ข้อ 
 2. ให้พิจารณาเลอืกค าตอบที่ถกูต้องเพยีงข้อละ 1 ค าตอบ และท าเคร่ืองหมาย X หน้าค าตอบทีถ่กูต้อง
ที่สดุลงในกระดาษค าตอบที่แนบมา 
 
1. แผนการหรือโครงการท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ใช้ในการปฏิบตัิการสอนในรายวิชาใดวชิาหนึง่ เป็น
การเตรียมการสอนอยา่งเป็นระบบและเป็นเคร่ืองมือที่ชว่ยให้ผู้สอนพฒันาการเรียนการสอนไปสูจ่ดุประสงค์การ
เรียนรู้และจดุหมายของหลกัสตูรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เก่ียวข้องกบัข้อใด 

ก. ก าหนดการสอน    ข. แผนการสอน 
ค. บนัทกึการอสน    ง. วิธีสอน 
 

2. การจดัท าแผนการสอนก่อประโยชน์อยา่งไร 
ก. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการลว่งหน้าเป็นการน าเทคนิควิธีการสอนการเรียนรู้ สือ่

เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสานประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
ข. สง่เสริมให้ผู้สอนผู้สอนค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูรเทคนคิการเรียนการสอน การ

เลอืกใช้สือ่ การวดัผลประเมินผลตลอดจนประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็น 
ค. เป็นคูม่ือการสอนส าหรับผู้สอนผู้สอนและผู้สอนท่ีสอนแทนน าไปปฏิบตัิการสอนอยา่งมัน่ใจ 
ง. ทกุข้อที่กลา่วมา 
 

3. ในการจดัท าแผนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญันอกจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าและเขียน
แผนการสอนแล้ว ผู้สอนผู้สอนต้องมีความรู้ในเร่ืองใดตอ่ไปนี ้

ก. แนวคิดหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ข. เทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ค. การวดัผลประเมินผลที่สอดคล้องกบัการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์ส าคญั 
ง. ถกูทกุข้อ 
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4. ข้อความตอ่ไปนีเ้ป็นข้อความที่อยูใ่นสว่นใดของแผนการจดัการเรียนรู้ 
              1. ลานอเนกประสงค์ หรือโรงฝึกพลศกึษา  

2. ใบความรู้ เร่ือง ความหมาย ความส าคญั และรูปแบบของการเคลือ่นไหวร่างกาย  
3. ใบงาน เร่ือง ความหมาย ความส าคญั และรูปแบบของการเคลือ่นไหวร่างกาย  
4. ใบงาน เร่ือง การเคลือ่นไหว 
  
ก. การวดัและประเมินผล 

 ข. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 ค. สือ่และแหลง่การเรียนรู้  
 ง. บนัทกึผลหลงัการสอน  
 
5. “จดุประสงค์การเรียนรู้” หรือ “จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม” มีสว่นเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบใดของแผนการ
จดัการเรียนรู้น้อยที่สดุ 
 ก. แหลง่การเรียนรู้  
 ข. การวดัและประเมินผล 
 ค. สาระส าคญั 
 ง. บนัทกึหลงัการสอน 
 
6. ข้อใดเป็นจดุมุง่หมายหลกัของการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา 
 ก. ร่างกายสมบรูณ์ แข็งแรง 
 ข. การมีทกัษะทางสงัคม 
 ค. ความรวดเร็วในการเคลือ่นไหว 
 ง. ทกัษะในการตดัสนิใจ 
 
7. ข้อใดคือทฤษฎีพืน้ฐานของการกระโดดไกล 

ก. การวิง่  
ข. การลอยตวั  
ค. การลงสูพ่ืน้  
ง. ถกูทกุข้อ 
 

8. ข้อใดไมใ่ช่ทา่ช่วงลอยตวัของการกระโดดไกล 
ก. ทา่กระตกุเหยียด    ข. ทา่ตีลงักา 
ค. ทา่เหวีย่งสะโพก    ง. ทา่ก้าวขาในอากาศ 
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9.  ผู้ที่สามารถวิง่กระโดดไกลได้ดี ควรมคีณุสมบตัิตามข้อใด 
ก. มีความคลอ่งตวัสงู รูปร่างใหญ่    
ข. มีความอดทนของร่างกาย   
ค. มีการสปริงข้อเท้าที่ดี   
ง. มีน า้หนกัตวัมาก 

 
10. ขัน้ตอนของทกัษะการกระโดดไกล ข้อใดส าคญัที่สดุ 

ก. การวิง่เข้ากระโดด    ข. การกระโดดขึน้จากพืน้  
ค. การลอยตวั    ง. การลงสูพ่ืน้ 

 
11. ในการแขง่ขนักระโดดไกล จะเร่ิมวดัระยะทางจากกระดานเร่ิมจนถงึสว่นใดของร่างกายนกักีฬา 

ก. สว่นก้นของนกักีฬา 
ข. สว่นขาของนกักีฬา 
ค. สว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายทีใ่กล้ที่สดุจากกระดานเร่ิม 
ง. สว่นมือของนกักีฬา 

 
12. ข้อใดไมใ่ช่ทกัษะในการเขยง่ก้าวกระโดด 

ก. การวิง่ซิกแซก    ข. การก้าว 
ค. การกระโดด      ง.  การเขยง่     

 
13. จดุประสงค์การวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมของเขยง่ก้าวกระโดด คือข้อใด 

ก. เพื่อท าให้กระโดดขึน้จากพืน้ได้ด้วยความเร็วที่มากที่สดุ 
ข. เพื่อให้ได้มมุของการกระโดดขึน้ 
ค. เพื่อให้เกิดความเร็วที่เหมาะสม 
ง. ถกูทกุข้อ 

 
14. การฝึกยืนเขยง่ก้าวกระโดดทีถ่กูต้อง คือข้อใด 

ก. ฝึกกระโดดชว่งที่สัน้ท่ีสดุ 
ข. ยืนเท้าซ้ายเขยง่ไปข้างหน้าตามช่วงแล้วเดินกลบั 
ค. ยืนเท้าซ้ายเขยง่ไปด้วยเท้าซ้าย แล้วก้าวด้วยเท้าขวาแล้วเดินกลบั 
ง. ถกูทกุข้อ 
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15 ส าหรับนกักีฬาที่เร่ิมฝึกหดัการแขยง่ก้าวกระโดด ควรให้เร่ิมวิง่เข้าหากระดานเร่ิมจ านวนก่ีก้าว 
ก. 10 ก้าว 
ข. 15 ก้าว 
ค. 20 ก้าว 
ง. 25 ก้าว 

 
16. สิง่ส าคญัทีต้่องระวงัการบาดเจ็บท่ีจะเกิดขึน้กบันกักีฬามากทีส่ดุ ในการฝึกแขยง่ก้าวกระโดดคอืข้อใด 

ก. การบาดเจ็บบริเวณหวัเขา่ 
ข. การบาดเจ็บบริเวณมือ 
ค. การบาดเจ็บบริเวณหวัไหล ่
ง. การบาดเจ็บบริเวณแขน 

 
17. ขัน้ตอนของการกระโดดสงู ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

ก. การวิง่ก่อนการกระโดด 
ข. การเหยียบท่ีหมายก่อนการกระโดดขึน้ 
ค. การลอยข้ามไม้พาด 
ง. ถกูทกุข้อ 

 
18. ข้อใด ไมใ่ช่ ทา่ทกัษะการกระโดดสงู 

ก.   แบบทา่ขึน้ม้า 
ข.   แบบทา่ขึน้ตรง 
ค.   แบบทา่กรรไกรเฉียง 
ง.    แบบทา่ขึน้หลงั 
 

19. ในการแขง่ขนักระโดดสงู ทา่ที่นิยมมากในปัจจบุนัคือทา่ใด 
ก.   แบบทา่ขึน้ม้า 
ข.   แบบทา่ขึน้ตรง 
ค.   แบบทา่กรรไกรเฉียง 
ง.    แบบทา่ขึน้หลงั 

 
20. นกักีฬากระโดดสงูสามารถท าสถิติเป็นสถิติโลกและโอลมิปิคในปัจจบุนัด้วยทา่ใด 

ก.   แบบทา่ขึน้ม้า   ข.   แบบทา่ขึน้หลงั 
ค.   แบบทา่กรรไกรเฉียง  ง.    แบบทา่ขึน้ตรง 
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21. ข้อใดไมใ่ชค่ณุสมบตัิของนกักีฬากระโดดสงู 
ก.    รูปร่างสงู น า้หนกัตวัน้อย 
ข.    มีกล้ามเนือ้ขาที่แขง็แรง          
ค.     มีความคลอ่งตวัสงู 
ง.     มีรูปร่างสงูใหญ่น า้หนกัตวัมาก 

 
22. ข้อใดไมใ่ชข่ัน้ตอนและวธีิการทุม่ลกูน า้หนกัทา่ตา่งๆ 

ก. การถือลกูน า้หนกั 
ข.การยืนในทา่เตรียมพร้อมที่จะเคลือ่นท่ี 
ค. การวิง่เพื่อจะขว้างลกูทุม่น า้หนกั 
ง. การเคลือ่นท่ีทุม่ลกูน า้หนกั 
 

23.  การถือลกูทุม่น า้หนกัก่อนทุม่ให้พกัไว้ทีใ่ด  
            ก.   ซอกคอ              ข.   อุ้งมือ 
            ค.   ไหล ่               ง.    อก 
 
24. ทา่ทรงพลงั (Power Position) คือทา่ใดก่อนการทุม่น า้หนกั 

ก. ทา่เร่ิม    ข. ทา่สดุท้ายก่อนทุม่ 
ค. ทา่หมนุ    ง. ถกูทกุข้อ 

 
25. การทุม่ลกูน า้หนกัในทา่ถอยหลงัทุม่ (O’Brien) มีทัง้หมดก่ีทกัษะ 

ก. 2 ทกัษะ    ข. 3 ทกัษะ 
ค. 4 ทกัษะ    ง. 5 ทกัษะ 

26.  ลกูน า้หนกัทีใ่ช้ในการแขง่ขนัระดบัประชาชนทัว่ไป ใช้ขนาดน า้หนกัใด 
ก. ชาย 5.45 กก. , หญิง 4.00 กก. 
ข.ชาย 5.45 กก. , หญิง 3.65 กก. 
ค. ชาย 7.26 กก. , หญิง 4.00 กก. 
ง. ชาย 7.26 กก. , หญิง 3.65 กก. 

 
27. ข้อใดคือคณุสมบตุิของนกักีฬาพุง่เหลน 

ก. มีรูปร่างใหญ่ วิ่งและกระโดดได้ดี 
ข. แขนยาว นิว้มือยาว มกี าลงัดงึและวาดแขนได้รวดเร็วและแรงมาก 
ค. มีความแขง็แรงของกล้ามนอ่ง 
ง. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้และประสาทเร็วมาก 
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28. ข้อใดไมใ่ชแ่บบทกัษะในการจบัแหลน 

ก . แบบองักฤษ   ข. แบบฟินนิช  
ค. แบบอเมริกนั    ง. แบบฮงักาเรียน  

 
29.ในการจบัแหลนท่ีนิยมกนัมากในปัจจบุนั คือการจบัแบบใด 

ก. แบบองักฤษ   ข. แบบฟินนิช  
ค. แบบอเมริกนั    ง. แบบฮงักาเรียน  

 
30. เทคนิคการพุง่แหลน คือข้อใด 

ก. การวิง่    ข. การพุง่  
ข. การทรงตวั   ง. ถกูทกุข้อ 

 
31. ข้อใดไมใ่ช่ทกัษะของการขว้างจกัร 

ก. การเหวีย่ง   ข. การหมนุ 
ค. การวิง่    ง. การขว้าง 

 
32.จดุประสงค์ของการฝึกกลิง่และโยนจกัร คือข้อใด 

ก. เพื่อให้สามารถเพิ่มแรงให้กบัจกัร  
ข. เพื่อสามารถปลอ่ยจกัรออกจากฝ่ามือโดยหลดุออกทางนิว้ชีไ้ด้ 
ค. เพื่อให้จกัรหมนุแบบไซค์โค้งได้ 
ง. เพื่อให้ได้ระยะทางที่ไกลขึน้ 

33. ข้อใดไมใ่ชค่ณุสมบตัิของนกักีฬาขว้างจกัร 
ก.  มีกล้ามเนือ้ขาที่แขง็แรง      ข.  มีรูปร่างบาง น า้หนกัตวัน้อย       
ค.  มีกล้ามเนือ้แขนท่ีแข็งแรง           ง.   มีรูปร่างสงูใหญ่น า้หนกัตวัมาก 

 
34. ข้อใดกลา่วถกูต้องถึงหลกัการวดัผลทางพลศกึษา 
          ก. สดัสว่นของคะแนนการวดัผลด้านทกัษะปฏิบตัจิะมีคะแนนที่มากที่สดุ 
          ข. สดัสว่นของคะแนนการวดัผลด้านในแตล่ะด้านจะต้องไมเ่ทา่กนั 
          ค. สดัสว่นของคะแนนการวดัผลด้านในแตล่ะด้านจะต้องเทา่กนั 
          ง. สดัสว่นของคะแนนการวดัผลด้านเจตคตจิะมีคะแนนน้อยที่สดุ 
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35. ข้อใดไมใ่ชจ่ดุมุง่หมายของการวดัผลและประเมินผลทางพลศกึษา 
ก. เพื่อให้คะแนนผลการเรียนหรือให้เกรด 
ข. เพื่อจ าแนกความแตกตา่งทางความสามารถของนกัเรียน 
ค. เพื่อศกึษาพฒันาการของผู้ เรียนระหวา่งการเรียนในแตล่ะชว่ง 
ง. เพื่อพิจารณายกเว้นการเรียนส าหรับนกัเรียนทีม่ีทกัษะสงูเทียบเทา่กบันกักีฬา 

 
36. สดัสว่นของคะแนนการวดัผลทางการศกึษาระหวา่งกลางเทอมกบัปลายเทอมข้อใดถกูต้องกบัระยะเวลา
เรียนแตล่ะชว่งเทา่กบั 8 สปัดาห์ 

ก. 50 : 50     ข. 60 : 40 
ค. 70 : 30     ง. 80 : 20 

 
37. ข้อใดเป็นการประเมินผลพลศกึษาที่เรียกวา่การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 

ก.เด็กชายแดงยิงประตใูนกีฬาบาสเกตบอลตรงเส้นโทษลงประต ู4 ครัง้ใน 5 ครัง้ 
ข. เด็กชายด าเลีย้งลกูฟตุบอลอ้อมหลกัได้ 20 หลกัในเวลา 15 วินาที 
ค. เด็กชายเอ ประเมินความสามารถตวัเอง โดยประเมินคะแนนระดบั ดี จากการประเมิน     5 ระดบั(ดี

มาก ดี พอใช้ ออ่น ออ่นมาก) 
ง. เด็กชายตุม๋สอบข้อเขียนวชิาพลศกึษาได้ 25 คะแนน จาก 30 คะแนน 

 
38. การวดัประเมินผลทางพลศกึษาในข้อใดถกูต้องน้อยที่สดุ 

ก. ผู้สอนผู้สอนจะใช้ข้อสอบมาตรฐานท่ีมีผู้ท าไว้แล้วมาใช้อยา่งเดยีว 
ข. ผู้สอนและนกัเรียนพร้อมกนัก าหนดตวับง่ชีพ้ฤตกิรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมที่จะใช้ประเมินผลให้

คะแนน 
ค. ผู้สอนควรใช้วิธีการให้นกัเรียนสอบข้อเขียนด้านเจตคตมิากกวา่การสงัเกตพฤติกรรม 
ง. ผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลร่วมกบันกัเรียนประเมินตนเองด้วย 

 
39. ข้อใดเข้าใจถกูต้อง เก่ียวกบัสดัสว่นคะแนนการวดัผลทางพลศกึษา 80 : 20  

ก. 80 คือคะแนนด้านสมรรถภาพทางกายกบัทกัษะปฏิบตัิ 
ข. 20 คือคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจ 
ค. 80 คือคะแนนทกุด้านยกเว้นด้านความรู้ความเข้าใจ 
ง. 80 และ 20 คือคะแนนท่ีต้องมคีะแนนทกุๆด้าน ด้านละเทา่ๆกนั 
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40. ข้อใดไมใ่ช่ปัญหาของการวดัผลและประเมินผลทางพลศกึษา 
ก. การวดัสมรรถนะในแตล่ะด้านจะต้องวดัแบบองค์รวม คือ วดัครบทกุด้านและแตล่ะด้านต้องส าคญั

เทา่ๆ กนั 
ข. นกัเรียนที่เป็นนกักีฬามกัจะได้คะแนนสงูกวา่นกัเรียนที่มีทกัษะไมด่ ี
ค. ผู้สอนมกัใช้วิธีการจดัการเรียนรู้สลบักบัการวดัผลไมเ่ช่นนัน้จะสอบทกัษะกีฬาที่สอนได้ไมค่รบ 
ง. ผู้สอนมกัใช้เวลาในการสอบมากเกินไปจนต้องนดันกัเรียนมาสอบนอกเวลา 
 

เฉลย 
1.ก 2.ง 3.ง 4.ค 5.ก 6.ก 7.ง 8.ข 9.ค 10.ข 
11.ค 12.ก 13.ค 14.ง 15.ค 16.ก 17.ง 18.ข 19.ง 20.ข 
21.ง 22.ค 23.ก 24.ข 25.ค 26.ค 27.ข 28.ก 29.ค 30.ง 
31.ค 32.ข 33.ข 34.ค 35.ง 36.ก 37.ก 38.ค 39.ง 40.ก 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ค าชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามฉบบันี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหลกัสูตรอบรมผู้ ฝึกสอน
รายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาหลกัสตูร
ฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 2. แบบสอบถามฉบบันี ้ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 4 ตอน ดงันี ้
     ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความพึงพอใจหลักสูตรอบรมผู้ ฝึกสอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
     ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 3. ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน เพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ สอนวิชากรีฑาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้มีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียนตอ่ไป 

  4. การน าเสนอข้อมูลในการวิจยัครัง้นี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อการให้
ข้อมลูของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา แตอ่ยา่งใด 

 
 

ด้วยความขอบคณุอยา่งสงู 
ผู้วิจยั  นายธนชั  ยอดด าเนิน 

นิสิตหลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา 
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ค าชีแ้จง ให้ทา่นพิจารณาประเมินด้านซ้ายมือและ ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งด้านขวามือที่ตรง กบัระดบัความ
พงึพอใจของทา่น โดยมีเกณฑ์ดงันี ้

5  หมายถึง    พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
4  หมายถึง    พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง    พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง    พงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
1  หมายถึง    พงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 

 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. เนือ้หาวิชาหลักสูตร          

1) มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรการเรียนการสอน
รายวชิากรีฑา 

     

2) มีความสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ท่ีด าเนินการจริง      
3) สามารถตอบสนองกบัความต้องการของทา่นได้มากเพียงใด      
4) เนือ้หาครบถ้วนและครอบคลมุกบัหลกัสตูรที่ก าหนด      
5) เนือ้หาเก่ียวกบัการวางแผนการสอน และการฝึกซ้อมกีฬามคีวาม

เหมาะสม 
     

6) การจดัล าดบัความสมัพนัธ์ของเนือ้หาวิชาที่สอนอยา่งเหมาะสม         
2.เนือ้หาการสอน      
2.1 กระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด      

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนกระโดดไกลและเขยง่ก้าวกระโดด      
2.2 กระโดดสงู      

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนกระโดดสงู      
2) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนกระโดดสงูภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียน

เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 
     

3) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนกระโดดสงูภาคปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

     

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร การใช้จิตวิทยาในการสอนกระโดด
สงูเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

     

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนกระโดดสงู
ของผู้ เรียน  
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(ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
2.3 ทุม่น า้หนกั      

1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนทุม่น า้หนกั      
2) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนทุม่น า้หนกัภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้ เรียน

เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 
   

  

3) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนทุม่น า้หนกัภาคปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

   
  

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร การใช้จิตวิทยาในการสอนทุม่
น า้หนกัเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

   
  

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนขว้างจกัรของ
ผู้ เรียน  

   
  

2.4 ขว้างจกัร      
1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนพุง่แหลน      
2) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนขว้างจกัรภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 
   

  

3) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนขว้างจกัรภาคปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

   
  

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร การใช้จิตวิทยาในการสอนขว้าง
จกัรเพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

   
  

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนขว้างจกัรของ
ผู้ เรียน  

   
  

2.5 พุง่แหลน      
1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนพุง่แหลน      
2) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนพุง่แหลน ภาคทฤษฎี เพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 
   

  

3) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนพุง่แหลน ภาคปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

   
  

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร การใช้จิตวิทยาในการสอนพุง่
แหลน เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

   
  

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนพุง่แหลนของ
ผู้ เรียน 
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(ตอ่) 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
2.5 การวางแผนการฝึกซ้อม      
1) วิธีการน าเข้าสูบ่ทเรียนเร่ืองการวางแผนการฝึกซ้อม      
2) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนการวางแผนการฝึกซ้อมภาคทฤษฎี 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

  
   

3) วิธีการสอน และเทคนคิการสอนการวางแผนการฝึกซ้อมภาคปฏิบตัิ 
เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนือ้หาของหลกัสตูร 

  
   

4) การให้ความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร การใช้จิตวิทยาในการสอนการวาง
แผนการฝึกซ้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนือ้หา 

  
   

5) เนือ้หาการก าหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนเร่ืองการวาง
แผนการฝึกซ้อมของผู้ เรียน  

  
   

3. ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม          
3.1 ทา่นคดิวา่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึน้เพียงใด      
3.2 ทา่นคดิวา่ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม จะสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของท่านได้มากเพียงใด 

  
   

 
ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................ 
 

“ขอขอบคณุอาจารย์ท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบประเมินฉบบันี”้



 
 

 

ภาคผนวก ง 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ



 
 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

1. หลักการ 
ผู้สอนผู้สอนเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา ดงันัน้การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนพลศกึษาวิชาชีพเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการท่ีจะถ่ายทอด
ให้นกัศกึษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการศกึษาเลา่เรียน การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาเป็น
วิชาท่ีมีความส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนเน่ืองจากเป็นพืน้ฐานวิชาของการเคล่ือนไหว
ร่างกาย และการน าไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพและสขุภาพของตนเองได้เป็นอยา่งดี  
 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ก าหนดดงันี ้
1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาตอ่ไปนี ้

1.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
1.4 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีทกัษะการปฏิบตัิในเร่ืองตอ่ไปนี ้
2.1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
2.3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา 

3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติท่ีดีในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณของ
อาจารย์ผู้สอน 
 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
 โครงสร้างพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฎั 

ประกอบไปด้วยหนว่ยการเรียนรู้ จ านวน 4 หน่วย ประกอบด้วย 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 1 การจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา  เวลา  3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา   เวลา  9.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 3 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอนทางพลศกึษา เวลา  3.0  ชัว่โมง 
หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 บทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณของอาจารย์  เวลา  1.0  ชัว่โมง 

            รวมระยะเวลา 16.0  ชัว่โมง 



  156 

4. วิธีการฝึกอบรมและกิจกรรม 
 ด าเนินการฝึกอบรมในห้องอบรม โดยวิธีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีใช้แบบการบรรยาย และ
การฝึกปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการฝึกอบรมท่ีก าหนด มีระยะเวลา 2 วนั (16 ชัว่โมง) 
 
5. ส่ือประกอบการฝึกอบรม 
 5.1 เอกสารประกอบการอบรม 
 5.2 คอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองวีดีโอโปรเจคเตอร์ (VDO Projector)  โดยใช้โปรแกรม 
Power point ประกอบการบรรยาย 
 5.3 ใบเนือ้หา/ใบงาน/แบบทดสอบ 
 
6. การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
 8.1 ประเมินด้านความรู้ 
 8.2 ประเมินด้านทกัษะ 
 8.3 ประเมินด้านเจตคติ 
 
7.คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
 เป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศกึษา ของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
8. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 หลกัสตูรได้ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 2 วนั  
 
9. จ านวนผู้เข้าอบรม 
 จ านวนผู้ เข้ารับการอบรม ครัง้ละไมเ่กิน 20 คน 
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10. ก าหนดการฝึกอบรม 
 

วันท่ี เวลา เนือ้หา นาที 
1 08.00 -08.30 ลงทะเบียน/พิธีเปิด  

 08.30-09.00 ทดสอบก่อน 30 
 09.00-09.45 หลกัการและแนวคิดในการการเขียนแผนการ

จดัการเรียนการสอน 
30 

 09.45 -10.30 การฝึกปฏิบตัิการเขียนแผนการจดัการเรียน
การสอน 

30 

 10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 15 
 10.45-11.30 องค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิค

จดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
30 

 11.30-12.00 การจดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน 30 
 12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 
 13.00-15.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- กระโดดไกล 
- เขยง่ก้าวกระโดด 
- กระโดดสงู 

120 

 15.00-15.10 พกัรับประทานอาหารว่าง 10 
 15.10-18.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- กระโดดไกล 
- เขยง่ก้าวกระโดด 
- กระโดดสงู 

150 

  รวม 480 
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(ตอ่) 
 

วนัท่ี เวลา เนือ้หา นาที 
2 08.00 -08.30 ลงทะเบียน/พิธีเปิด  

08.30-10.30 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กรีฑา 

- ขว้างจกัร 
- ทุม่น า้หนกั 
- พุง่เหลน 

120 

 10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 15 
 10.30-12.00 เทคนิคการจดัการเรียนการสอนรายวิชา

กรีฑา 
- ขว้างจกัร 
- ทุม่น า้หนกั 
- พุง่เหลน 

150 

 12.00-13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวนั 60 
 13.00-13.45 การประเมินผลทางพลศกึษาการวดัผล       

พลศกึษาตามสภาพความเป็นจริง 
30 

 13.45-15.15 การฝึกปฏิบตัิการวดัประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอน 

30 

 15.15-15.30 บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณและคณุลกัษณะ
ท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอน 

30 

 16.30-17.30 พกัรับประทานอาหารว่าง 30 
 17.30-18.00 ทดสอบวดัผลหลงัอบรม 60 
 18.00-18.30 พิธีปิดการอบรม 480 
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คู่มือ 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ค าน า 

 คูมื่อหลกัสตูรการฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัฉบบันี ้ผู้วิจยัในฐานะ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา และนิสิตปริญญาเอก หลกัสตูรการศกึษาดษุฎีบณัฑิต (กศ.ด.) สาขา 
สขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัท าขึน้ใช้เป็นคูมื่อใน
การจดัอบรมฝึกสอนกรีฑาให้กบัอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑาของมหาวิทยาลยัราชภฎัได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ทัง้นีก้ารด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี ผู้้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและได้ท าการ
สังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ  ท่ี มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ ฝึกสอนกรีฑาเป็นผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยั ซึง่ท าให้ได้
คูมื่อหลกัสตูรการฝึกอบรมผู้สอนวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลยัราชภฏัฉบบันี ้

ขอขอบคณุผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท า
คูมื่อผู้ ฝึกสอนกรีฑาเล่มนีจ้นส าเร็จลุล่วงด้วยดีและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฎให้สามารถน าไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียน
ศกัยภาพเพิ่มขึน้ตอ่ไปได้ 

 
นายธนชั ยอดด าเนิน 
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หน่วยการเรียนที่ 1 
เร่ือง : การจัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 

 
สิ่งท่ีมุ่งหวัง/วัตถุประสงค์ 

ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบาย/อภิปราย ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและแนวทางในการจดัท าแผนการเรียน

การสอนรายวิชากรีฑาในประเดน็ตา่งๆ ตอ่ไปนีไ้ด้อยา่งถกูต้อง 
2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาการการจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาเม่ือ

ก าหนดสถานการณ์ตวัอยา่งได้อยา่งเหมาะสม 
3. น าเสนอวิธีการการจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาให้เหมาะสมกบั

สถานการณ์โดยใช้ทกัษะในการเขียนแผนการเรียนรู้พลศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 
 
กิจกรรมการอบรม 

1. บรรยายโดยวิทยากร 
2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เข้าอบรมกบัวิทยากร 
3. การฝึกปฏิบตัิในกิจกรรม 
3.1 การวิเคราะห์แผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา  
3.2 การปรับปรุงและแก้ไขแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา ให้เหมาะสมถกูต้อง

ตามหลกัวิชาการ 
4. การน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
5. การให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 

 
วิธีการฝึกอบรม 

1. วิทยากรซกัถามปัญหาเร่ืองการจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
โดยให้ผู้ เข้าอบรมอภิปราย และวิทยากรสรุปแนวความคิด 

2. วิทยากรบรรยาย เร่ืองหลกัการและองค์ประกอบและกระบวนการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา (20 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (10 นาที) 

3. วิทยากรบรรยาย เร่ืองการออกแบบ และการเขียนแผนการจดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา (30 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้    (10 นาที) 
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4. ด าเนินการแบง่กลุม่ผู้ เข้ารับการอบรม โดยมอบหมายงานฝึกปฏิบตัจิริงเก่ียวกบั
การออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา โดยลงมือปฏิบตักิารตาม
กิจกรรม ซึง่มีผู้ชว่ยวิทยากรให้ค าแนะน าประจ ากลุม่ (60 นาที) 

6. ด าเนินการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตั ิโดยให้แตล่ะกลุม่น าเสนอท่ีละกลุม่และ
วิทยากรจะให้ค าแนะน าหลงัจากน าเสนอครบทกุกลุม่ (40 นาที) 

7. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ในเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชากรีฑา (10 นาที) 
 
สาระส าคัญ 

การจดัการเรียนรู้ทางพลศกึษาเป็นกระบวนการส าคญัท่ีผู้สอนต้องท าความเข้าใจซึง่
ประกอบไปด้วยมิตใิหมข่องจดัท าแผนการการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา การบริหารชัน้เรียน การ
จดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน ในขณะเดียวกนัต้องใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพ่ือน าไปสูก่าร
ปฏิบตัทิัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ มีทกัษะและเจตคติท่ีดีตอ่การจดัการเรียนรู้ทางพลศกึษา 
 
ส่ือที่ใช้ในการอบรม 

1. ใบกิจกรรม 
2. Power point 
3. เอกสารประกอบการอบรม 
4. อปุกรณ์ส านกังาน เชน่ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี เป็นต้น 

 
แนวทางการประเมิน 

1. การทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลงานจากกิจกรรม 
3. การประเมินผลการน าเสนอ 
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เนือ้หาการจัดท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 
 

ความหมาย 
แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับผู้สอนในการจดัการเรียนรู้ ซึ่งผู้ สอน

จะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของการจัด
การศึกษาของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ ผู้ สอนจะต้องหากลยุทธ์และวิธีการในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบส าคัญว่าจัดท าแผนอย่างไร เพ่ือใคร มีเทคนิคและ
วิธีการอย่างไร ผลท่ีได้รับจะเป็นอย่างไร ดงันัน้แผนการจดัการเรียนรู้จึงเปรียบเสมือนเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีผู้สอนคาดหวงัไว้ 
 
ขัน้ตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และ
รายละเอียดของแตล่ะหวัข้อของแผนกการจดัเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลมุพฤตกิรรมทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ / กระบวนการ เจตคตแิละคา่นิยม 

3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระท่ีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้ เรียน 
ชมุชน และท้องถ่ิน รวมทัง้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 

4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคล้อง
กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคดัเลือกส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทัง้ในและ
นอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกบักระบวนการเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ อยา่งน้อยต้องมีสิ่งตอ่ไปนี ้
1.  สาระส าคญั 
2.  จดุประสงค์การเรียนรู้ 
3.  สาระการเรียนรู้ 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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5.  ส่ือ / อปุกรณ์ / แหลง่การเรียนรู้ 
6.  การวดัและประเมินผล 

  7.  บนัทกึผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดี 
ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี  ควรมีดงันี ้
1. มีความละเอียด ชดัเจน มีหัวข้อและส่วนประกอบต่างๆ ครอบคลุมตามศาสตร์ของ

การสอนโดยสามารถตอบค าถามตอ่ไปนี ้
1.1 สอนอะไร (หนว่ย หวัเร่ือง ความคดิรวบยอดหรือสาระส าคญั) 
1.2 เพ่ือจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิง

พฤตกิรรม) 
1.3 ด้วยสาระอะไร (เนือ้หา / โครงร่างเนือ้หา) 
1.4 ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนรู้ซึง่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั) 
1.5 ใช้เคร่ืองมืออะไร (วสัดอุปุกรณ์ ส่ือและแหลง่การเรียนรู้) 
1.6 ทราบได้อยา่งไรวา่ประสบความส าเร็จ (การวดัผลและประเมินผล) 

 2. แผนการจดัการเรียนรู้สามารถน าไปปฏิบตัไิด้จริง 
 3. ส่วนประกอบต่างๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องสัมพันธ์เช่ือมโยง

สมัพนัธ์กนั เชน่ 
3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมสาระ / เนือ้หา และเป็นจุดท่ีพัฒนาผู้ เรียนใน

ด้านความรู้ ทกัษะ กระบวนการและเจตคติ 
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกบัจดุประสงค์และเนือ้หา / สาระ 
3.3 วัสดุอุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ ควรสอดคล้องสัมพันธ์กับกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
3.4 การวดัผลและประเมินผล ควรสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีต้องเป็นแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงันี ้

1.  มีการวิเคราะห์หลกัสตูร จดัท าตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระ
การเรียนรู้ จดัท าหนว่ยการเรียนรู้ และจดัท าก าหนดการสอนหรือโครงการสอน 

2.  มีการวิเคราะห์ผู้ เรียน โดยการจดักลุ่มผู้ เรียนตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ 
และความถนดั แล้วน าไปเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามศกัยภาพของผู้ เรียนเพ่ือเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

3.  มีการก าหนดเนือ้หาสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั ศกัยภาพของผู้ เรียน และความต้องการของท้องถ่ิน รวมทัง้การบรูณาการระหวา่งวิชา 
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4.  มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของผู้ เรียน มีการบรูณาการ เน้นการคิด (ทกัษะการคิด ลกัษณะการคิด และกระบวนการคิด) การ
ฝึกทกัษะ การปฏิบตัจิริง และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

5.  มีการก าหนดส่ือ /นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั กิจกรรมการเรียนรู้ วยัและความสามารถของผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนมี
สว่นร่วมในการเลือก จดัหาและจดัท าส่ือ/แหลง่การเรียนรู้ 

6.  มีการก าหนดการวดัผลและประเมินผล สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียนรู้/ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงัและกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวดัผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ 
และเจตคต ิ

7.  มีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถ่ิน เน้นคณุธรรม จริยธรรม และมีการบรูณาการตามความเหมาะสม 

8.  มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน ท าให้
ผู้ เรียนได้พฒันาด้านความรู้ ทกัษะและเจตคติ 

 
รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้สามารถเขียนได้ทัง้แบบความเรียงและแบบตาราง โดยมี
สว่นประกอบส าคญัดงันี ้

สว่นท่ี 1 สว่นน า ประกอบด้วยรายละเอียดทัว่ไป ได้แก่ ช่ือหลกัสตูร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา  รหสัวิชา ช่ือวิชา หนว่ยกิต จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ จดุประสงค์รายวิชา มาตรฐาน
รายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

สว่นท่ี 2 โครงสร้างการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
และการก าหนดหนว่ยการเรียนรู้และเวลาท่ีใช้ 

สว่นท่ี 3 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคญั จดุประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/อปุกรณ์/แหลง่การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล และบนัทกึผล
หลงัการจดัการเรียนรู้ 

ใบชว่ยสอน 
ใบช่วยสอน (Instruction Sheet) คือ ส่ือประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะเร่ืองท่ีช่วยสอนหรือใช้

เสริมให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้แก่ 
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1.  ใบความรู้ (Information Sheet) คือ ประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะเร่ืองท่ีช่วยหรือใช้เสริมให้
การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้แก่ 

2.  ใบงาน (Job Sheet) เอกสารท่ีระบุชนิดของงาน ซึ่งจะต้องน าไปปฏิบตัิตามรูปแบบท่ี
ก าหนด โดยมีล าดบัขัน้การปฏิบตังิานไว้อย่างชดัเจน ส่วนใหญ่จะใช้กบัการปฏิบตังิานด้านวิชาชีพ 
สว่นการปฏิบตังิานทางด้านวิชาการอาจใช้ใบกิจกรรม (Activity Sheet) 

3.  ใบปฏิบตัิงาน (Operation Sheet) เอกสารท่ีให้รายละเอียดในขัน้ตอนหนึ่งของการ
ปฏิบตังิานอยา่งชดัเจน 

4.  ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheet) เอกสารท่ีมอบหมายงานให้ผู้ เรียนปฏิบัติ
หรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี...... 
 
รายวิชา............................................................ช่ือวิชา………………….…………….…….. 
มหาวิทยาลยั……………..……..ชัน้ปี..................ภาคเรียนท่ี…..……......ปีการศกึษา............... 
หนว่ยท่ี.............................เร่ือง………..…………….………….. เวลา……………..ชม./คาบ. 
แผนการสอนเร่ือง………………..……………………………..ผู้สอน......................................... 
วนัท่ีสอน: วนั.....................ท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................. 
2. ตวัชีว้ดั 
.............................................................................................................................................. 
3. สาระส าคญั (ความเรียง) 
.............................................................................................................................................. 
4. จดุประสงค์รายวิชา (เป็นข้อๆ ครบ 3 ด้าน ไมค่วรเกิน 8 ข้อ) 
 1. ..........................................................................................................   
 2. ........................................................................................................  
5. สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 
 1. ..........................................................................................................   
 2. ........................................................................................................ 
6. คณุลกัษณะท่ีพึง่ประสงค์ 
 1. ..........................................................................................................   
        2. ........................................................................................................ 
7.  สาระการเรียนรู้ (เนือ้หา รายละเอียดท่ีใช้สอนในคาบนัน้ๆ) 
8.  กิจกรรมการเรียนรู้ (เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้วย วิธีการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการสอน   
ท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัรายวิชา ควรบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียงแผนใดแผนหนึง่ด้วย) 
………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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9.  ส่ือและแหลง่การเรียนรู้ (ส่ือสิ่งพิมพ์ นวตักรรม ส่ือโสตทศัน์และแหลง่การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกบัเร่ืองนัน้ๆ ในส่วนนีใ้ช้เป็นผลงานวิชาการได้ เชน่ ผลงานวิชาการคือ เอกสาร
ประกอบการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบความรู้, แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-หนว่ยเรียน-
แบบฝึกหดั-แบบฝึก, เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน-หนว่ยเรียน-แบบฝึกหดั-แบบฝึก) 

 
10.  การวดัผลประเมินผล 
จดุประสงค์ ชิน้งาน/ 

ภาระงาน 
วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน เกณฑ์

ประเมิน 
แยกเป็นแต่
ละด้าน (ตาม
จดุประสงค์ท่ี
ได้ตัง้ไว้) 

ใบงาน/ 
แบบฝึกหดั/  
การน าเสนอ/ 
การทดลอง ฯลฯ 

ตรวจใบงาน/ 
สงัเกต
พฤตกิรรม/ให้
คะแนน 

แบบประเมินใบงาน/ 
แบบประเมิน
พฤตกิรรม 

ผู้สอน/ 
นกัเรียน / 
วิทยากร 

ผา่นเกณฑ์ 
ร้อยละ 80/
ระดบั 2 

 
11.  กิจกรรมเสนอแนะ/งานท่ีมอบหมาย  

11.1 กิจกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

11.2 งานท่ีมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
12.  เอกสารอ้างอิง/บรรณานกุรม (ตามระเบียบวิธีใช้แนวทางของสถาบนัใดก็ได้) 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
13.  บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ (เป็นรายห้อง/กลุม่ และเป็นรายครัง้ แยกแผน่จากข้อ 8) 

13.1 ผลการจดัการเรียนรู้ (คิดเป็นเปอร์เซนต์) 
……ให้บนัทกึตามจดุประสงค์และข้อค้นพบ………………………………………… 
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13.2 ปัญหาและอปุสรรค  

……ปัญหาท่ีพบระหวา่งการเรียนการสอน ทัง้ภาพรวมและรายบคุคล………………… 
 
13.3 การแก้ไข 

…………เป็นการแก้ปัญหาท่ีพบ ณ การเรียนการสอนคาบนัน้ ๆ ……………………… 
 
13.4 ผลการแก้ไข 

……………ผลจากการแก้ปัญหาในข้อ 14.3 พฤตกิรรมนกัเรียนเปล่ียนแปลงอยา่งไร… 
 
13.5 แนวทางแก้ไข 

……………แนวทางส าหรับแก้ปัญหาและปอ้งกนัเพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหานัน้ ๆ อีก ……… 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้สอนผู้สอน 
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ข้อแนะน าในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ข้อแนะน าการเขียน 

1.  ช่ือหนว่ยการเรียนรู้/หวัข้อเร่ือง 
 

เขียนให้ชัดเจน  กะทัดรัด เหมาะสมครอบคลุมเนือ้หา
สาระการเรียนรู้และเวลาท่ีก าหนด 

2.  สาระส าคญั 
 
 

เขียนให้กะทดัรัด  เป็นหวัข้อย่อยหรือความเรียงก็ได้ แต่
ต้องสอดคล้องกับช่ือหน่วย/หัวข้อเร่ือง  เน้นให้ รู้ว่า
จะต้องเรียนรู้เก่ียวกบัอะไรและเร่ืองนัน้ส าคญัอยา่งไร 

3.  จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

ก าหนดสิ่ ง ท่ี ต้องการให้ เกิดขึ น้กับผู้ เ รียน  โดยให้
ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง เน้นพฤติกรรมและจิตพิสัย โดย
เขียนเป็นข้อ ๆ เรียงตามล าดับ แบ่งเป็นจุดสงค์ทั่วไป 
และจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 
 

ก าหนดให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์  เวลา  ระดบัความรู้
ของผู้ เรียน จึงเรียงล าดบัอย่างเหมาะสมจากง่ายไปหา
ยาก โดยเขียนเน้นเฉพาะประเด็นท่ีส าคญั (รายละเอียด
อยูใ่นใบความรู้) 

5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 

ระบุกิจกรรมท่ีเลือกตามบทบาทของผู้สอนและผู้ เรียน 
โดยเขียนให้ชัดเจนในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการ
จัดการเรียน รู้ และเหมาะสมกับเวลา หากมีหลาย
กิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมตอ่เน่ืองตามล าดบัท่ีต้องการให้
เกิดการเรียนรู้ตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

6.  ส่ือการเรียนรู้ ก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และเวลา โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นส่ือ
สิ่งพิมพ์ (เอกสาร ต ารา ใบชว่ยสอน) และส่ือโสตทศัน์ 

7.  การวดัประเมินผล 
 
 
 
 

ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเวลา โดยก าหนด
จ านวนครัง้ วิ ธีวัดและวิธีประเมินผลให้ชัดเจน  ซึ่ง
โดยทัว่ไปแบง่เป็นการประเมินภาคทฤษฎี (ประเมินด้าน
พุทธพิสัยและจิตพิสัย) และการประเมินภาคปฏิบัต ิ
(ประเมินด้านทกัษะพิสัย) รวมทัง้ต้องก าหนดเคร่ืองมือท่ี
ใช้วดัและเกณฑ์การประเมินให้ชดัเจน 
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องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ข้อแนะน าการเขียน 
8.  งานมอบหมาย / กิจกรรมเสนอแนะ 
 
 
 

ก าหนดให้สอดคล้องกบัเนือ้หาและจุดประสงค์ โดยอาจ
เป็นงานท่ีท านอกเวลาเพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ทกัษะและประสบการณ์ หรือสิ่งท่ีต้องเตรียมล่วงหน้า จึง
ต้องก าหนดเวลาสง่งานและเกณฑ์การให้คะแนนด้วย 

9.  เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานกุรม 
 

เขียนตามแบบท่ีนิยมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทัง้ ส่ือ
สิ่งพิมพ์และส่ือโสตทศัน์ 

10.  บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ ระบถุึงข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอปุสรรคในการจดัการเรียนรู้ 
และแนวทางแก้ไข 
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Power Point 
เพื่อใช้ประกอบการสอน 
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หน่วยการเรียนที่ 2 
เร่ือง : การจัดการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 

 
สิ่งท่ีมุ่งหวัง/วัตถุประสงค์ 

 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1. ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและแนวทางในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาใน

ประเดน็ตา่งๆ ตอ่ไปนีไ้ด้อยา่งถกูต้อง 
1.1 อธิบาย/อภิปรายหลกัการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ

รายวิชากรีฑา  
1.2 อธิบาย/อภิปรายองค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิคจดัการเรียนการสอน

รายวิชากรีฑา 
1.3 อธิบาย/อภิปรายการจดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน  
1.4 อธิบาย/อภิปรายเทคนิคการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ

รายวิชากรีฑา  
5. ปฏิบตัจิริงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาภาคปฏิบตั ิ  
6. อธิบาย/อภิปรายการบริหารชัน้เรียน   

2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาการการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาเม่ือก าหนด
สถานการณ์ตวัอย่างได้อย่างเหมาะสม 

3. น าเสนอวิธีการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โดยใช้
ทกัษะในการเขียนแผนการเรียนรู้พลศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 
 

กิจกรรมการอบรม 
1. บรรยายโดยวิทยากร 
2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เข้าอบรมกบัวิทยากร 
3. การฝึกปฏิบตัิในกิจกรรม 

3.1 การวิเคราะห์แผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา  
3.2 การปรับปรุงและแก้ไขแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา ให้เหมาะสม

ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
4. การน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
5. การให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
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วิธีการฝึกอบรม 
1. วิทยากรซกัถามปัญหาเร่ืองจดัท าแผนการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาให้ผู้ เข้าอบรม1. 

วิทยากรซกัถามปัญหาเร่ืองการจดัการเรียนรู้รายวิชากรีฑาให้ผู้ เข้าอบรมอภิปราย และวิทยากร
สรุปแนวความคดิ (20 นาที) 

2. วิทยากรบรรยาย หลกัการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัริายวิชา
กรีฑา (30 นาที) 

3. วิทยากรบรรยาย เร่ืององค์ประกอบ กระบวนการ และเทคนิคจดัการเรียนการสอน
รายวิชากรีฑา (30 นาที) 

4. วิทยากรบรรยายเร่ืองการจดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน (30 นาที) ผู้ เข้าอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ (10 นาที) 

5. วิทยากรบรรยายเร่ืองเทคนิคการจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
รายวิชากรีฑา (30 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (10 นาที) 

6. ผู้ เข้ารับการอบรมท าการฝึกปฏิบตัจิริงเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา
ภาคปฏิบตั ิโดยลงมือปฏิบตัิการตามกิจกรรม (540 นาที)     

7. วิทยากรบรรยาย เร่ืองการบริหารชัน้เรียน (30 นาที)  
8. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ในเร่ืองการจดัการเรียนรายวิชากรีฑา (20 

นาที)  
 

สาระส าคัญ 
การจดัการเรียนรู้ทางพลศกึษาเป็นกระบวนการส าคญัท่ีผู้สอนต้องท าความเข้าใจซึง่

ประกอบไปด้วยมิตใิหมข่องจดัท าแผนการการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา การบริหารชัน้เรียน การ
จดัเตรียมอปุกรณ์และส่ือการสอน ในขณะเดียวกนัต้องใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้เพ่ือน าไปสูก่าร
ปฏิบตัทิัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ มีทกัษะและเจตคติท่ีดีตอ่การจดัการเรียนรู้ทางพลศกึษา 
 

ส่ือที่ใช้ในการอบรม 
1. ใบกิจกรรม 
2. Power point 
3. เอกสารประกอบการอบรม 
4. อปุกรณ์ส านกังาน เชน่ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี เป็นต้น 
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แนวทางการประเมิน 
1. การทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลงานจากกิจกรรม 
3. การประเมินผลการน าเสนอ 

 
เนือ้หาการอบรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา 

 

กระโดดไกล (Long jump) 
เนือ้หา 

 1. คณุสมบตัขิองนกักีฬากระโดดไกล 
 2. ทกัษะการกระโดดไกล 
 3. การกระโดดไกลทา่ตา่งๆ  
  3.1 กระตกุเหยียด (SAILED STYLE) 
  3.2 เหว่ียงสะโพก (HIP SWING) 
  3.3 ก้าวขาในอากาศ (HITCH KICK OR RUNNING IN THE AIR) 
 4. เทคนิคการกระโดดไกล  
 5. การหาจดุท่ีหมายในการกระโดดไกล (CHECK MARK) 
 6. กตกิาการแขง่ขนักระโดดไกล 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายถึงคณุสมบตัขิองนกักีฬากระโดดไกลได้ 
 2. อธิบายทกัษะของทา่กระโดดไกลได้ 
 3. สาธิตวิธีการกระโดดไกลทา่ตา่ง ๆ ได้ 
 4. อธิบายเทคนิคการกระโดดไกลได้ 
 5. อธิบายการหาจดุท่ีหมายได้ 
 6. อธิบายกตกิาการแขง่ขนักระโดดไกลได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.1 ผู้ เรียนกลุม่ท่ีเป็นเวรประจ าสปัดาห์จดัชัน้เรียนและเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ โดยมีอาจารย์
เป็นท่ีปรึกษา 
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 1.2 ผู้ เรียน หวัหน้าแตล่ะกลุม่ตรวจจ านวนผู้มาเรียนแล้วแจ้งอาจารย์ทราบ 
 1.3 ทดสอบก่อนเรียน 
 1.4 ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่ระดมความคดิ และสง่ตวัแทนมาอธิบายให้เพ่ือนฟังตามหวัข้อดงันี ้
  1.4.1 กลุม่ท่ี 1 เร่ืองทกัษะการกระโดดไกล 
  1.4.2 กลุม่ท่ี 2 เร่ืองกระโดดไกลทา่กระตกุเหยียด 
  1.4.3 กลุม่ท่ี 3 กระโดดไกลทา่เหว่ียงสะโพก 
  1.4.4 กลุม่ท่ี 4 กระโดดไกลทา่ก้าวขาในอากาศ 
 1.5 ผู้ เรียนอบอุน่ร่างกายโดยการวิ่งรอบสนาม 2 รอบ 

ส่ือการสอน 
 1.เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา  
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
 3. ภาพทกัษะการกระโดดไกลทา่ตา่ง ๆ 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจของผู้ เรียน  
 2. สงัเกตการฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน 
 3. การท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
 

การเข้าสู่บทเรียน 
 คุณสมบัตขิองนักกีฬาประเภทกระโดดไกล 
 ชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร์ และคณะ (2525 : 170 – 181) ได้รวบรวมคุณสมบัติของนักกีฬา
ประเภทกระโดดไกลไว้ดงันี ้
 1. วิ่งได้เร็วในการวิ่งระยะสัน้ได้ดี การวิ่งได้เร็วก่อนกระโดดย่อมเป็นแรงเบือ้งต้นท่ีจะช่วย
ให้ชว่งระยะเวลาของการลอยตวัในอากาศได้สงูและนาน การท่ีร่างกายลอยตวัอยู่ในอากาศได้นาน
ยอ่มมีสว่นชว่ยให้มีความไกลเพิ่มขึน้ 
 2. มีสปริงข้อเท้าดี สปริงข้อเท้ามีส่วนให้การวิ่ง การกระโดดได้ดี แรงผลกัดนัและข้อเท้าท่ี
สง่ตวัขึน้จากพืน้ลอยตวัไปข้างหน้าอย่างแรง ท าให้มีชว่งการลอยตวัในอากาศนานเม่ือผสมกบัการ
วิ่งด้วยความเร็ว จะท าให้ได้ระยะความไกลของการกระโดดมากขึน้ 
 3. มีน า้หนกัตวัสมดลุกบัสดัส่วน การวิ่งก็ดี การกระโดดก็ดี ย่อมอาศยัแรงส่งจากเท้าและ
ก าลงัขาทัง้สอง หากน า้หนกัตวัมากย่อมเทากบัเพิ่มภาระให้แก่เท้า และขาทัง้สองต้องแบกน า้หนกั 
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ความอุ้ยอ้ายเช่ืองช้าจึงเกิดขึน้โดยไม่รู้ตวั การวิ่งและการกระโดดคนท่ีมีน า้หนกัตวัน้อยกว่าจะได้
เปรียบเทียบคนหนึ่งท่ีมีน า้หนกัตวัมากกว่า ดงันัน้ คนท่ีมีน า้หนกัตวัน้อยย่อมลอยตวัขึน้จากพืน้ได้
ดีกวา่ตนท่ีมีน า้หนกัตวัมาก 
 4. มีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี เช่น มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ส่วนแขนขาและท้อง เป็น
ต้น ตลอดจนมีชว่งแขนและขายาว 
 5. การท างานของกล้ามเนือ้กบัระบบประสาท มีความสมัพนัธ์กบันกักรีฑาบางคนวิ่งได้เร็ว 
สปริงข้อเท้าดี แตไ่ม่สามารถกระโดดได้ไกล ทัง้นีเ้พราะระบบท างานของร่างกายขาดความสมัพนัธ์
กนัระหว่างประสาทกับกล้ามเนือ้ จึงไม่สามารถบงัคบัให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคล่ือนไหวอย่าง
นิ่มนวลและถูกต้อง ตามจังหวะท่ีต้องการขณะท่ีลอยตัวในระยะเวลาอันสัน้ได้ แต่ถ้าหากการ
ท างานของกล้ามเนือ้และประสาท มีความสมัพนัธ์กนัดีย่อมมีส่วนช่วยในการกระโดดได้ไกลมาก
ขึน้ 
 6. มีสมาธิและความมัน่ใจสงู ซึง่มีผลตอ่การแขง่ขนัมาก 
 ขวญัชยั เชาว์สุโข และปรีดา รอดโพธ์ิทอง (2516 : 195 – 196) ได้เขียนถึงคณุสมบตัิของ
นกักีฬาประเภทกระโดดไกล ไว้ดงันี ้
 1. น า้หนกัตวัน้อย เพราะการวิ่งก็ดี การกระโดดขึน้ก็ดี ย่อมอาศยัแรงส่งจากเท้าและก าลงั
ขาทัง้สอง ดงันัน้ หากน า้หนกัตวัมากย่อมเท่ากับเพิ่มภาระให้แก่เท้า และขาทัง้สองท่ีจะต้องแบก 
ท าให้ก าลังส่วนหนึ่งใน 4 ถูกแบ่งออกไปใช้งานในหน้าท่ีแบบน า้หนัก ความอุ้ยอ้ายเช่ืองช้าจะ
เกิดขึน้โดยไม่รู้ตวั ในด้านการลอยตวัก็เช่นกนั คนท่ีน า้หนกัน้อยย่อมลอยตวัขึน้จากพืน้ได้ดีกว่าคน
ท่ีน า้หนักตัวมาก ด้วยสัมพันธ์ของการวิ่งและกระกระโดดนีเ้อง คนท่ีน า้หนักตัวน้อยกว่าจะ
ได้เปรียบคนท่ีน า้หนกัตวัมาก 
 2. วิ่งได้เร็ว การวิ่งได้เร็วก่อนกระโดดย่อมเป็นแรงเบือ้งต้น ท่ีจะช่วยให้ระยะเวลาของการ
ลอยตวัสูง ๆ และนานกว่า จากการท่ีสามารถลอยตัวอยู่ได้นานกว่านีเ้อง ย่อมมีส่วนช่วยให้ได้
ความไกลเพิ่มขึน้ 
  

ทักษะการกระโดดไกล 
 ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF) (1990) ได้แยกขัน้ตอนของทักษะและวิธีการฝึกทักษะการ

กระโดดไกลจากแบบฝึกง่าย ๆ ของแตล่ะทกัษะดงันี ้
 1. การวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมก่อนการกระโดด (APPROACH) มีความส าคัญ

อนัดบั 2 
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 2. การเหยียบท่ีหมายเพ่ือการกระโดดขึน้จากพืน้ (TAKE OFF) มีความส าคัญ
อนัดบั 1 

 3. การลอยตัว (FLIGHT) มีความส าคัญอันดับ 2 เหมือนกับการวิ่งเข้าหาไม้
กระดานเร่ิม 
 4. การลงสูพื่น้ (LANDING) มีความส าคญัอนัดบั 3 

 
ขัน้ตอนของทักษะการกระโดดไกล 
ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF) ( 1990 )ได้แยกขัน้ตอนของทกัษะและวิธีการฝึกทกัษะการกระโดด

ไกลแบบฝึกง่ายๆของแตล่ะทกัษะดงันี ้
1. การว่ิงเข้าหาไม้กระดานเร่ิมก่อนการกระโดด (APPROACH)  
2. การเหยียบท่ีหมายเพ่ือการกระโดดขึน้จากพืน้ (TAKE OFF)   
3.  การลอยตวั (FLIGHT)  
4. การลงสูพื่น้ (Landing)   

 
1. ขัน้ตอนการวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมก่อนการกระโดด (APPROACH)  
จุดประสงค์ : เพื่อให้เกิดความเร็วที่เหมาะสม 
ไอ เอ เอ เอฟ ( IAAF ) (1990)  ได้เขียนถึงการว่ิงเข้าหาไม้กระดานก่อนกระโดด ไว้ดงันี ้

ลกัษณะการวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมนัน้จะใช้ความเร็วเกือบเตม็ท่ี ลกัษณะล าตวัจะตัง้ตรงมากกว่า
วิ่งระยะสัน้ เขา่ยกสงู และพยายามรักษาระดบัของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายให้เคล่ือนท่ีขนานไปกบั
พืน้จนก้าวสดุท้ายขึน้จากพืน้กระดานเร่ิมตลอดแนว การเคล่ือนท่ีของจดุศนูย์ถ่วงลงเล็กน้อยด้วย
การลดความยาวของเก้าสดุท้ายประมาณ 18-21 cm  และยอ่เขา่ลงเตรียมกระโดดขึน้จากพืน้ 

จ านวนการก้าวของการวิ่งเข้ากระโดดอยูร่ะหว่าง 10 ก้าว ส าหรับผู้ เร่ิมต้นหดัใหม ่จนถึง 
20 ก้าวหรืออาจจะมากกกวา่ส าหรับนกักระโดดแนวหน้า คอ่ย ๆ เร่งความเร็วอยา่งตอ่เน่ืองจนถึง
ระดบัความเร็วท่ีเหมาะสมท่ีจดุกระโดด เขา่จะสงูกวา่การวิ่งระยะสัน้เล็กน้อย 

2. การเหยียบที่หมายเพื่อกระโดดขึน้จากพืน้ (TAKE OFF)  
จุกประสงค์ : เพื่อท าให้กระโดดขึน้จากพืน้ได้ด้วยความเร็วที่มากที่สุด และ

สูญเสียความเร็วแนวราบให้น้อยท่ีสุด 
เกอร์ฮาร์ ชโมลินสกี ้(1983: 213 ถึง 233)  ได้อธิบายถึงวิธีการกระโดดขึน้จากพืน้ของ

การกระโดดไกลคือ การลงเท้าบนกระดานเร่ิมจะลงในลกัษณะเป็นฝ่าเท้า ล าตวัในลกัษณะท่ีเท้า
เร่ิมสมัผสักบัพืน้ไม้กระดานเร่ิมตรงกบัไม้กระดานแล้ว ในจุดนีก็้จะเร่ิมยกตวัขึน้โดยจดุศนูย์ถ่วง
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ของล าตวัเร่ิมเคล่ือนท่ีผา่นเท้าท่ีใช้ในการกระโดดนัน้เขา่งอเล็กน้อย ตอ่จากนัน้น าตวัก็จะเร่ิม
เคล่ือนท่ีไปข้างหน้าในลกัษณะยืดตวัขึน้ไป โดยมีมมุของการลอยตวัประมาณ 18-21 องศา 

ล าตวัยืดตรง แอน่หน้าอกเล็กน้อย ศีรษะตรงหรือเงยหน้าเล็กน้อย สายตามองตรงไป
ข้างหน้า ตะปบเท้าอยา่งรวดเร็วและมีพลงัด้วยส้นเท้า - ปลายเท้า เวลาของการกระโดดต้องน้อย
ท่ีสดุ เขา่ของขาข้างท่ีใช้กระโดดต้องงอน้อยท่ีสดุ ในจงัหวะสดุท้ายของการกระโดดขึน้จากพืน้ ข้อ
เท้า เขา่ และสะโพกจะเหยียดสดุ  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงการกระโดดขึน้จากพืน้ (Take off) 

3. การลอยตัวในอากาศ (FLIGHT) 
จดุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ลงสูพื่น้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การกระโดดไกลท่าต่างๆ 
1) การกระโดดไกลทา่กระตกุเหยียด  (Sailed Style) 
จดุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ลงสูพื่น้อยา่งมีประสิทธภาพ 
ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF) (1990) ได้รวบรวมวิธีการกระโดดในทา่นี ้คือmการกระโดดทา่นี ้

เป็นวิธีการกระโดดแบบพืน้ฐานส าหรับฝึกเด็กใหม่ๆ  เม่ือเท้าซ้าย (คนถนดักระโดดเท้าซ้าย) สมัผสั
บนไม้กระดานแล้วให้ยกล าตวัเอนไปข้างหน้า 76 ถึง 80 องศา เม่ือล าตวัเร่ิมถ่านไม้กระดาน
เพิ่มขึน้ไปข้างหน้าให้ดงึเข้าของเท้าขวาขึน้บนมาในลกัษณะขางอและเหยียดไปข้างหน้า เม่ือเท้า
ซ้ายท่ีใช้ในการกระโดดขึน้จากพืน้แล้วให้ดงึขึน้มาข้างหน้าในลกัษณะรวบคูก่บัเท้าน า สว่นแขนทัง้
สองอยูใ่นลกัษณะเอียงไปด้านหน้าสมัพนัธ์กบัขา ซึง่ทัง้สองนีจ้ะชว่ยในการสง่แรงและการทรงตวั
ด้วย 
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ภาพประกอบ 15 แสดงการลอยตวัทา่กระตกุเหยียด (Sailed Style) 

2) การกระโดดไกลทา่เหว่ียงสะโพก (HIP SWING) 
จดุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ลงสูพื่น้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
วอเตอร์ฮิลลิค และฮานส์ออตโต ครอยล์ ( 1993 :  42-43)  ได้อธิบายถึงการกระโดดไกล

ในการเหว่ียงสะโพกวา่ การกระโดดไกลทา่นีจ้ะใช้แรงสง่จากการวิ่งผสมกบัการเหว่ียงตวัในอากาศ 
วิธีการกระโดดในทา่นีจ้ะเร่ิมกระโดดขึน้จากพืน้แล้วแขนทัง้สองข้างจะเหว่ียงไปด้านหน้าจนผา่น
ขึน้ไปข้างบนทัง้สองข้างจงึจะชว่ยให้การลอยตวัได้ดีขึน้ อีกทัง้เป็นการชว่ยในการทรงตวัในขณะท่ี
ลอยตวัอยูใ่นอากาศในขณะล าตวัเร่ิมลอยขึน้ไปนัน้ ขาทัง้สองข้างจะเหว่ียงไปด้านหลงั เชน่กนั 
โดยให้ล าตวัอยูใ่นลกัษณะการแตกตวัยืดอกขึน้ใช้กบักระโดดไปโหมง่บอลในอากาศ 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงการลอยตวัทา่เหว่ียงสะโพก 
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3) การกระโดดไกลถ้าก้าวขาในอากาศ ( running in the air) 
จดุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ลงสูพื่น้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
กอร์ฮาร์ท ชโมลินสกี ้( 1983:  237-241)  ได้อธิบายขัน้ตอนการกระโดดในท่าก้าวขาใน

อากาศ โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้คือหลงัจากท่ีใช้เท้าขวาเร่ิมสมัผสัไม้กระดานเร่ิมแล้วให้ก้าวเท้า
ซ้ายเหว่ียงน าขึน้ไปข้างหน้าเป็นก้าวแรกในลกัษณะก้าวเหยียบเหมือนกบัการวิ่ง หลงัจากนัน้เท้าท่ี
ใช้ในการกระโดดขึน้จากพืน้เร่ิมก้าวเหว่ียงตามขึน้ไปกบัขาซ้ายเป็นจงัหวะท่ี 2  และในจงัหวะท่ี 3  
เป็น ใช้ในการก้าวขาให้ก้าวเท้าซ้ายมาร่วมชิดพร้อมท่ีจะลงสูพื่น้ การเหว่ียงขาทัง้สองข้างจดุหมนุ
จะอยูบ่ริเวณข้อตอ่สะโพก ส่วนแขนทัง้สองข้างก็จะชว่ยเบี่ยงรักษาความสมดลุในการเคล่ือนท่ีใน
อากาศ 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงการลอยตวัทา่ก้าวขาในอากาศ 

4. การลงสู่พืน้ ( Landing ) 

จดุประสงค์ : เพ่ือให้สญูเสียความไกลน้อยท่ีสดุ 
 เร่ิมเหยียดขาทัง้สองไปข้างหน้าให้มากท่ีสดุ โดยมีการพบัเอวและก้มตวัไปด้วย แขนทัง้

สองข้างชว่ยการทรงตวั หลงัจากส้นเท้าสมัผสัพืน้แล้วให้เร่ิมงอเขา่ทัง้สอง เพื่อเป็นการชว่ยให้
น า้หนกัตวัท่ีลงมากระแทกกบัพืน้ผา่นเท้าทัง้สองข้างไป 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 แสดงการลงพืน้ 
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ลกัษณะการกระโดดลอยจากพืน้ ควรให้จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายสงูขึน้ เพ่ือมมุจะได้สงูและไกลขึน้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 แสดงทิศทางการกระโดดลอยตวัขึน้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงการกระโดดไกลทา่ตา่งๆ 

เทคนิคการฝึกกระโดดไกล (LONG  JUMP TECHNIQUE) 
การกระโดดไกล แบง่ออกเป็น  4  ชว่งคือ 
1. การว่ิงเข้าหากระดานเร่ิม 
2. การกระโดดขึน้จากพืน้ (เหยียดกระดานเร่ิม) 
3. การลอยตวัในอากาศ 
4. การลงสูพื่น้ 
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ชว่งการลอยตวัในอากาศ  มี  3  ทา่ คือ 
1. ทา่เหว่ียงสะโพก 
2. ทา่กระตกุเหยียด 
3. ทา่ก้าวขาในอากาศ 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงการกระโดดไกล 

การหาจุดที่หมายในการกระโดดไกล  (CHECK  MARK) 
 ชยัสิทธ์ิ  สุริยจันทร์ และคณะ (2525 :  170 – 181) ได้เขียนถึงหลักการหาจุดท่ี

หมายในการวิ่งกระโดดไกลดงันี ้ในการวิ่งกระโดดไกลนกักีฬาจะใช้ระยะทางในการวิ่งประมาณ 
30-40 เมตร เพราะฉะนัน้เพ่ือความแน่ใจในการวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมให้ได้อย่างแม่นย า และ
แนน่อน นกักีฬาควรมีจดุท่ีหมายในการออกวิ่ง (CHECK  MARK) ในการออกวิ่งได้  2  จดุ ดงันี ้

 จดุหมายท่ี 1 อยูจ่ดุเร่ิมต้นในการออกวิ่ง 
 จดุหมายท่ี 2 อยูจ่ดุกึ่งกลางทางวิ่งหา่งจากกระดานเร่ิมกระโดด 
 จดุหมายท่ี 1  อยู่บริเวณจดุเร่ิมต้นออกวิ่ง การวางจดุนีจ้ะต้องดวูา่นกักีฬาท่ีจะวิ่ง

นัน้มีความสามารถวิ่งตลอดระยะทางจนถึงกระดาเร่ิมได้หรือไม่ นกักีฬาบางคนไม่มีความแข็งแรง
พอก็อาจลดระยะทางวิ่งลง 

จดุหมายท่ี 2  วางไว้ตรงจดุท่ีเหลือระยะทางการวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิม 8 - 10 ก้าว
สดุท้ายเพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้นกักีฬาวา่ ระยะทางท่ีเหลือจากจดุหมายท่ี  2  ถึงไม้กระดาน
เร่ิมนัน้พอดีและยงัเป็นจดุท่ีท าให้นกักีฬารู้วา่ชว่งท่ี  2  เป็นชว่งท่ีต้องเร่งความเร็ว 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 แสดงการวางจดุท่ีหมาย 

ท่ีมา :  ชยัสิทธ์ิ  สริุยจนัทร์ และคณะ. 2525. 
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เขย่งก้าวกระโดด (TRIPLE JUMP) 

เนือ้หา 
 1. คณุสมบตัขิองนกักีฬาเขยง่ก้าวกระโดด 
 2. การอบอุน่ร่างกายและฝึกก าลงั ส าหรับเขยง่ก้าวกระโดด 
 3. ทกัษะการเขยง่ก้าวกระโดด 
 4. เทคนิคการ เขยง่ก้าวกระโดด 
 5. กตกิาการแขง่ขนั เขยง่ก้าวกระโดด 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายคณุสมบตัขิองนกักีฬาเขยง่ก้าวกระโดดได้ 
 2. อธิบายการอบอุน่ร่างกายและการฝึกก าลงัเพ่ือการเขยง่ก้าวกระโดดได้ 
 3. อธิบายทกัษะการเขยง่ก้าวกระโดด ได้ 
 4. สาธิตการเขยง่ก้าวกระโดดได้ 
 5. อธิบายกตกิาการแขง่ขนัการเขยง่ก้าวกระโดดได้ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.1 ผู้ เรียนจดัชัน้เรียนและเตรียมอปุกรณ์การเรียนตามเวรประจ าวนัสปัดาห์โดยมีอาจารย์
เป็นท่ีปรึกษา 
 1.2 หวัหน้าแตล่ะกลุม่ตรวจจ านวนผู้ เรียน แจ้งอาจารย์ทราบ 
 1.3 ทดสอบก่อนเรียน 
 1.4 ผู้ เรียนอภิปรายคณุสมบตัขิองนกักีฬาเขยง่ก้าวกระโดด 
 1.5 ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่มคิดแบบฝึกเขย่งก้าวกระโดดและให้ตวัแทนกลุ่มมาอธิบาย สาธิตให้
เพ่ือนด ู
 1.6 ผู้ เรียนอบอุน่ร่างกายโดยการวิ่งรอบสนาม 2 รอบ และยืดกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการฝึกเขย่ง
ก้าวกระโดด 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา  
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
 3. ม้ายาว 
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 4. รัว้กระโดด 
 5. ลกูฟตุบอล 
 6. แผน่ภาพทกัษะการเขยง่ก้าวกระโดด 

การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจของผู้ เรียน 
 2. สงัเกตการฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน 
 3. การท าแบบฝึกหดัท้ายบท 
 

การเข้าสู่บทเรียน 
 คุณสมบัตขิองนักกีฬาเขย่งก้าวกระโดด 
 ขวญัชยั เชาว์สโุข และปรีดา รอดโพธ์ิ ทอง (2516 : 195 – 196) ได้รวบรวม คณุสมบตัขิอง
นกักีฬาเขยง่ก้าวกระโดด ดงันี ้  
 1. วิ่งได้ในการวิ่งระยะสัน้ได้ดี 
 2. มีสปริงข้อเท้าดี 
 3. มีน า้หนกัตวัสมดลุกบัสดัสว่น 
 4. มีสมรรถภาพทางร่างกายท่ีดี 
 5. มีการท างานของกล้ามเนือ้ และประสาทสมัพนัธ์กนัดี 
 6. มีสมาธิ และความมัน่ใจสงู 
 7. มีความแข็งแรงของสะโพก และชว่งขา 
 8. มีการทรงตวัท่ีดี 

เขย่งก้าวกระโดด คือ การกระโดดต่อเน่ืองกัน 3 ครัง้ด้วยการเขย่ง ก้าว และ
กระโดด 

 เขยง่ คือ การกระโดดขึน้ด้วยเท้าข้างใดก็ลงพืน้ด้วยเท้าข้างนัน้ 
 ก้าว คือ การกระโดดขึน้ด้วยเท้าข้างหนึง่แล้วลงพืน้ด้วยเท้าอีกข้างหนึง่ 
 กระโดด คือ การกระโดดขึน้ด้วยเท้าข้างใดข้างหนึง่แล้วลงสูพื่น้ด้วย 2 เท้า 
 

ขัน้ตอนของเขย่งก้าวกระโดด 
 ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF) (1990) ได้อธิบายถึงทกัษะการเขยง่ก้าวกระโดดดงันี ้คือ 

1. การวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิม (APPROACH) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้เกิดความเร็วท่ีเหมาะสม 
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มีลกัษณะคล้ายๆกบัการกระโดดไกล คือ ต้องมีความเร็วในการวิ่งเกือบเตม็ท่ี
(OPTIMUM) และจะต้องมี 

จดุหมายท่ี (CHECK MARK) 2 จดุ เหมือนกนั ลกัษณะของล าตวัก็จะต้องตรงยกเขา่สงู 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 23 แสดงการวิ่งเข้าหาไม้กระดานเร่ิมกระโดด 

2. การกระโดดขึน้จากพืน้ (TAKE – OFF) 
จดุประสงค์: เพ่ือท าให้กระโดดขึน้จากพืน้ได้ด้วยความเร็วท่ีมากท่ีสดุ และสญูเสียความเร็ว

แนวราบให้น้อยท่ีสดุ 
มีลกัษณะคล้ายกบัการขึน้ของการกระโดดไกล แตม่มุของการลอยตวัขึน้จากพืน้นัน้จะน้อย

กวา่ คือ มมุประมาณ 14 – 15 องศา เพราะเขยง่ก้าวกระโดดประเภทนี ้จะต้องมีการกระโดด
ตอ่เน่ืองถึง 3 ครัง้ ถ้ามมุกระโดดขึน้จากพืน้มาเกินไป อาจท าให้ชว่งก้าวตอ่ไปทรุดลงไมส่ามารถ
กระโดดก้าวตอ่ไปดีเทา่ท่ีควร 

3. การเขย่ง (THE HOP) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้ได้มมุของการกระโดดขึน้และได้ความไกลท่ีเหมาะสมโดยสญูเสีย

ความเร็วในแนวราบน้อยท่ีสดุ 
การเขยง่ก้าวกระโดดงัท่ีทราบกนัอยูแ่ล้ววา่ต้องแบง่ชว่งการกระโดดออกเป็น 3 ชว่ง

เพราะฉะนัน้การกระโดด 
จะต้องรักษาสภาพการทรงตวั และแรงสง่ต้องตอ่เน่ืองในการกระโดดขึน้จากพืน้ก้าวแรก 

(การเขยง่) มมุจะต้องต ่า และขาท่ีใช้ในการกระโดด ควรจะเป็นขาท่ีแข็งแรงพลงัจากการกระโดด
ขึน้จากพืน้แล้วก็จะเข้าสูก่ารลอยตวัไปข้างหน้า ให้ยกขาน าขึน้ไปข้างหน้าตามแรงสง่ในลกัษณะ
ทอ่นบนขนานกบัพืน้ ล าตวัเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย และมีแขนทัง้สองข้างเคล่ือนท่ีอยู่ในลกัษณะ
ชว่งเหว่ียงล าตวั และการทรงตวัด้วยการเคล่ือนท่ีของแขนและขา ในขณะลอยตวัไมเ่กร็ง สาวนขา
ท่ีเขยง่ขึน้มาก็จะอยูใ่นต าแหนง่ท่ีงอพอสมควร เพ่ือให้เกิดความสมดลุของขาทัง้สองข้าง เม่ือขาท่ี
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เขยง่เร่ิมเข้าสูพื่น้ดนิให้พยายามเหยียดขานัน้ไปข้างหน้าเพ่ือให้ได้ระยะทางการกระโดดท่ีก าหนด
ไว้ และการลงข้อเท้านัน้ให้ลงในลกัษณะเตม็ฝ่าเท้า ขณะท่ีเท้าเข้าสูพื่น้แล้วน า้หนกัตวัจะเร่ิมถ่าย
ไปด้านหน้าพร้อมท่ีจะเข้าสูช่่วงตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงการเขยง่ (The Hop) 

1. การก้าวเท้า (THE STEP) 
จดุประสงค์ : เพ่ือกระโดดเช่ือมตอ่จากการเขยง่ด้วยความสงูและความไกลให้ใกล้เคียง

กบัการเขยง่ ชว่งก้าวเท้านีเ้ป็นชว่งกระโดดตอ่จากการเขย่งและเป็นชว่งนกักีฬาจะกระโดดได้
ระยะทางสัน้กวา่ทัง้สามชว่ง  

การลอยตวัในจงัหวะนีเ้ร่ิมต้นตัง้แตน่ า้หนกัตวัถ่ายเทผ่านแนวดิง่ของขาท่ีลงสูพื่น้ไป
ด้านหน้า ในการสง่แรงของจงัหวะการก้าวเท้า ต้องอาศยัแรงเหว่ียงจากแขนทัง้สองข้างด้วย ซึง่การ
เหว่ียงของแขนทัง้สองข้างนีจ้ะเหว่ียงในลกัษณะแขนพร้อมกนัหรือเหว่ียงคล้ายกบัการแกวง่แขน
เหมือนการวิ่งก็ได้ ซึง่แล้วแตค่วามถนดัของแตบ่คุคลมมุของการกระโดดลอยตัวชว่งการก้าวเท้าก็
ยงัอยูใ่นลกัษณะต ่าเหมือนเดมิ การลงเท้าให้เตม็ฝ่าเท้า หลงัจากท่ีเท้าสมัผสัแล้วจะหวะนีพ้ร้อมท่ี
จะเหว่ียงแขนสง่ตวัไปด้านหน้าทนัทีเวลาของเท้าสมัผสัพืน้แล้ว เวลาของท่ีสมัผสัพืน้พยายามท า
อยา่งรวดเร็ว หมายถึงการกระโดดจะต้องกระโดดขึน้ทนัทีหลงัจากล าตวัเร่ิมผา่นมาแนวดิง่กบัเท้า
ท่ีใช้ในการกระโดดเม่ือเร่ิมเข้าสูจ่งัหวะการลอยตวัให้ยกเขา่ของขาน าขึน้สงู (ขาท่ีไมไ่ด้ใช้กระโดด) 
ขนานพืน้พร้อมกบัยืดล าตวัขึน้ การลอยตวัในอากาศนี ้ผู้กระโดดต้องอยูใ่นทา่เตรียมท่ีจะก้าวตอ่ไป 
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ภาพประกอบ 25 แสดงการก้าวเท้า (The step) 

2. การกระโดด (THE JUMP) 
จดุประสงค์ : เพ่ือกระโดดขึน้ด้วยมมุท่ีเหมาะสม อย่างเต็มพลงั 
การกระโดดชว่งนีเ้ป็นช่วงสดุท้ายก่อนจะลงสูบ่อ่ทราย และเป็นจงัหวะคล้ายกบัการ

กระโดดขึน้จากพืน้ของการ 
กระโดดไกล นกักีฬาจะมุง่หวงัให้ได้ระยะทางไกลท่ีสดุในการลอยตวัขึน้จากพืน้ต้อง

พยายามเหว่ียงแขนทัง้สองข้าง และดงึขาไปข้างหน้าให้สงูและแรงเตม็ท่ี เพ่ือท่ีจะท าให้เกิดการ
ลอยตวัได้ดี ขาท่ีดงึไปนัน้จะงอบริเวณเขา่เม่ือขาทัง้สองเร่ิมลอยตวัพ้นพืน้แล้ว นกักีฬาต้องรักษา
สภาพการลอยตวัให้นานท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ เพราะการกระโดดก้าวสดุท้ายนัน้ นกักีฬาจะไมค่อ่ยมี
แรงสง่มากเหมือนการกระโดดไกล นกักีฬาจงึไมน่ิยมใช้ท่าการกระโดดชว่งสดุท้ายแบบก้าวขาใน
อากาศแตใ่ช้มากในการกระโดดในทา่เหว่ียงสะโพก  (HIP   SWING)   เพราะเป็นทา่ท่ีท าให้การ
ลอยตวัได้ดี อีกทัง้จงัหวะการลงสูพื่น้จะสามารถเพิ่มแรงเหว่ียงสะโพกได้ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 แสดงการกระโดด (The Hop) 
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3. การลงสู่พืน้ (LANDING) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้สญูเสียความไกลน้อยท่ีสดุเหมือนกบัการกระโดดไกล 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงการลงสูพื่น้ (Landing) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงการเขยง่ก้าวกระโดดท่ีถกูต้อง 

ภาพประกอบ 28 แสดงการกระโดยและการลงสูพื่น้ 

การฝึกยืนเขย่งก้าว 
- ฝึกกระโดดชว่งท่ีสัน้ท่ีสดุ 
- ยืนเท้าซ้ายเขยง่ไปข้างหน้าตามชว่งแล้วเดนิกลบั 
- ยืนเท้าซ้ายเขยง่ไปด้วยเท้าซ้าย แล้วก้าวด้วยเท้าขวาแล้วเดนิกลบั 
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- ยืนเท้าซ้าย เขยง่ไปอีกชว่ง ก้าวไปอีกชว่ง และกระโดดออกไปแล้วเดินกลบัไปเปล่ียน
สลบัเท้าน า จากซ้ายเป็นขวา จะท าให้รู้วา่ตนเองถนดัเท้าใดจะเร่ิมก่อน 

 
เทคนิคการเขย่ง ก้าว กระโดด 
การเขยง่ก้าวกระโดด จะแบง่เป็นขัน้ตอนดงันี ้คือ การวิ่ง การเขยง่ การก้าว การกระโดด

และการลงสูพื่น้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 แสดงเทคนิคเขยง่ก้าวกระโดด 

- การวิ่งเข้าหากระดานเร่ิมขึน้อยู่กับความสารถของแต่ละบุคคล ส าหรับเด็กใหม่ 10 
ก้าวนกักีฬา 20 ก้าว 

- เพิ่มความเร็วจนถึงการเหยียบกระดานเร่ิมเพ่ือการกระโดด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 30 แสดงการวิ่งเข้ากระดานเร่ิม 
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- เท้าท่ีเหยียบกระดานเร่ิมต้องรวดเร็ว เหว่ียงเท้าตามขึน้ให้ขนานพืน้ ตรงไปข้างหน้า 
- ชว่ยการเขยง่ ให้ก้าวเท้าท่ีเหยียบกระดานเร่ิมไปข้างหน้าและตบลง เท้าท่ีเหว่ียงลง

ด้านหลงั 
- ล าตวัตัง้ตรง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงการเขยง่ 

- ตบเท้าอย่างเร็ว เหยียดข้อเท้า หวัเขา่ และสะโพก เหว่ียงเท้าให้ขนานพืน้  
- ระหวา่งการก้าว เท้าท่ีจะลงพืน้ท่ีต้องหนกัแนน่ เพ่ือเตรียมจะกระโดด โดยตบไป

ข้างหน้าและลงพืน้ 
 

 
 
 

  
 
 
 

ภาพประกอบ 32 แสดงการก้าว 

- ตบเท้าอย่างรวดเร็ว เหว่ียงขาน าให้ขนาดพืน้ 
- ลอยตวัขึน้คล้ายกระโดดไกล 
- ดงึล าตวัไปข้างหน้าลงสูพื่น้ เหว่ียงแขนไปข้างหน้า 
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ภาพประกอบ 33 แสดงการกระโดด 

- ลงพืน้ด้วยเท้าทัง้สองข้าง 
- ให้ล าตวักระทบกบัพืน้ทรายตามแนวของเท้าท่ีลงพืน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงการลงสูพื่น้ 

กระโดดสูง (HIGH JUMP) 
เนือ้หา 
 1. คณุสมบตัขิองนกักระโดดสงู  
 2. การอบอุ่นร่างกาย 
 3. ขัน้ตอนของการกระโดดสงู  
 4. การกระโดดสงูทา่ขึน้ม้า (STRADDLE) และแบบฝึก 
 5. การกระโดดสงูทา่กรรไกรเฉียง (SCISSOR) และแบบฝึก 
 6. การกระโดดสงูทา่ขึน้หลงั (FOSBURY FLOP) และแบบฝึก 
 7. กตกิาการแขง่ขนักระโดดสงู 
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกถึงคณุสมบตัขิองนกักากระโดดสงูได้  
 2. สาธิตการอบอุน่ร่างกายของร่างกายของนกักีฬากระโดดสงูได้ 
 3. อธิบายวิธีการกระโดดสงูทา่ตา่ง ๆ  
 4. อธิบายกตกิาการแขง่ขนักระโดดสงู 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขัน้เตรียม 

1.1 ผู้ เรียนร่วมมือกนัจดัชัน้เรียนและเตรียมอปุกรณ์การเรียนโดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา 
1.2 หวัหน้ากลุม่ทกุกลุม่ตรวจจ านวนผู้ เรียนแล้วรายงานอาจารย์ 
1.3 ทดสอบก่อนเรียน 
1.4 ผู้ เรียนชมวีดีทศัน์ ทกัษะกระโดสงูแตล่ะแบบ อาจารย์ให้ค าแนะน า 
1.5 ผู้ เรียนระดมความคิดแบบฝึกมากลุม่ 2 แบบ และสง่ผู้แทนมาอธิบายสาธิตให้กลุ่ม

อ่ืนฝึกตาม 
1.6 ผู้ เรียนอบอุน่ร่างกายโดยการว่ิงรอบสนาม 2 รอบ และยืดกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการฝึก

กระโดดสงู 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา  
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
 4. แผนภาพทกัษะการกระโดดสงู 
 5. เบาะไม้พาดและเสากระโดดสงู 
 6. เชือก 

การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตจากความสนใจของผู้ เรียน  
 2. สงัเกตจากการฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน 
 3. ประเมินจากแบบทดสอบท้ายหนว่ยการเรียน 
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การเข้าสู่บทเรียน 
 คุณสมบัตขิองนักกีฬากระโดดสูง 
 ขวัญชัย เชาว์สุโข และปรีดา รอดโพธ์ิทอง (2516 : 16) ได้รวบรวมถึงคุณสมบัติของ
นกักีฬาท่ีเหมาะสมกบัการกระโดดสงู ดงันี ้
 1. มีรูปร่างสงู น า้หนกัน้อย 
 2. มีสปริงข้อเท้าดี และกล้ามเนือ้ขาท่ีแข็งแรง เพราะจะมีสว่นชว่ยให้ในการสง่ตวัลอยขึน้พืน้ 
 3. มีความคล่องตวัสงู เพราะการลอยตวัขึน้ไปก่อนจะข้ามไม้พาดไปนัน้ นกักีฬาต้องมีการ
เปล่ียนแปลงร่างกาย โดยเฉพาะก าลงัจะข้ามไม้พาด 
 4. มีระบบประสาทส่งงาน ดี นอกจากจะใช้แรงในการกระโดดแล้ว ยงัต้องอาศยัประสาท
สัง่งานไปทัว่ร่างกาย เร่ิมตัง้แต่การเร่ิมกระโดดขึน้จากพืน้ การเหว่ียงแขน และขณะท่ีล าตวัก าลงั
ผา่นไม้พาด ระบบประสาทต้องมีการสัง่งานทกุอริยบท 
 การอบอุ่นร่างกายของนักกีฬากระโดดสูง 
 นอกเหนือจากการอบอุน่ร่างกายทัว่ ๆ ไปแล้ว ความอ่อนตวัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ 

ขัน้ตอนของการกระโดดสูง 
เกอร์ฮาร์ท ชโมลินสกี ้(GERHARDT SCHMOLINSKY) (1983 : 229 – 234) ได้รวบรวม

ขัน้ตอนการกระโดดสงู ดงันี ้
1. การว่ิงก่อนการกระโดด (APPROACH)  
2. การเหยียบท่ีหมายก่อนการกระโดดขึน้ (TAKE - OFF) 
3. การลอยข้ามไม้พาด (BAR CLEARANCE)  
4. การลงสูพื่น้ (LANDING) 
 
การกระโดดท่าขึน้ม้า (STRADDLE) 
จดุประสงค์ : เพ่ือกระโดดด้วยเท้าด้านใน คล้ายกบัการจะขึน้ข่ีม้า 
ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF) (1990) ได้อธิบายขัน้ตอนการกระโดดในทา่ขึน้ม้าดงันี ้ทิศทางการ

วิ่งจะวิ่งเฉียงเข้าหาไม้พาด คล้ายกบัการว่ิงกระโดดในทา่กรรไกรเฉียง แตก่ารกระโดดขึน้จากพืน้จะ
ใช้เท้าตรงกนัข้ามกบัทา่กรรไกรเฉียงคือนกักีฬาท่ีถนดักระโดดด้วยเท้าขวาจะวิ่งเฉียงเข้าหาไม้พาด
ทางด้านขวามือ และนกักีฬาท่ีถนดักระโดดด้วยเท้าซ้ายก็จะวิ่งเฉียงเข้าหาไม้พาดทางด้านซ้ายมือ 

 
1. การวิ่ง (APPROACH) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้ได้ความเร็วท่ีเหมาะสม ส าหรับการท่ีจะกระโดดขึน้จากพืน้ 
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การว่ิงนกักีฬาจะวิ่งประมาณ 10 - 12 ก้าว มมุของการวิ่งเข้าหาไม้พาดประมาณ 26 – 
30 องศา ลกัษณะของการวิ่งเข้า 

หาจดุกระโดดนัน้ จะวิ่งในลกัษณะยกเขา่สงูคล้ายกบัการวิ่งโหยง่ๆ จากจดุหมายท่ี  1 ไป
ยงัจดุหมายท่ี 2 ความเร็วพอสมควรจากจดุหมายท่ี 2 ไปยงัจดุหมายท่ี 3 อีกประมาณ 4 – 5 ก้าว
นัน้ จะใช้ความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึน้จากเดมิ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 แสดงการวิ่งเพ่ือเตรียมกระโดด 

2. การเหยียบที่หมายก่อนการกระโดดขึน้ (TAKE OFF) 
จดุประสงค์ : เพ่ือเตรียมท่ีจะกระโดดขึน้จากพืน้ 
จงัหวะสดุท้ายในการก้าวเท้าเข้าหาจดุกระโดด ชว่งก้าวช่วงนีจ้ะสัน้กวา่ปกตเิส้นน้อย 

โดยมีการถ่ายเทน า้หนกัตวั  
และแขนทัง้สองข้างเหว่ียงมาด้านหลงั เชน่ นกักีฬาถนดักระโดดขึน้จากพืน้ด้วยเท้าซ้าย 

เม่ือก้าวสดุท้ายได้สมัผสัด้วยส้นเท้าจะเป็นจงัหวะเดียวกนักบัการเร่ิมเตะขาขวาน าขึน้เหนือไม้พาด 
คืออยู่ด้านซ้ายของไม้พาด (หนัหน้าเข้าหาไม้พาด) แขนทัง้สองเร่ิมเหว่ียงมาด้านหน้าโดยมี
แขนขวาเหว่ียงขึน้สงูตามเท้าขวาขึน้ไป ส่วนแขนซ้ายจะช่วยเหว่ียงขึน้มาในลกัษณะชว่ยการ
ประคองตวั เม่ือเท้าขวาได้เร่ิมเตะน าขึน้ไปข้างบน ล าตวัก็จะเร่ิมเอนมาด้านหลงั และจะเร่ิมลอยตวั
ขึน้ไปบนไม้พาด 
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ภาพประกอบ 36 แสดงการกระโดดขึน้จากพืน้ 
  

3. การลอยตัวข้ามไม้พาด (BAR CLEARANCE) 
จดุประสงค์ : เพ่ือลอยตวัข้ามไม้พาด 
ในขณะท่ีล าตวัเร่ิมลอยขึน้สูไ่ม้พาดนัน้ เท้าขวาจะเป็นเท้าแรกท่ีผา่นไม้พาดไปก่อนและ

จะตามด้วยสว่นของมือขวาท่ี 
เหว่ียงขึน้ไป ตลอดถึงล าตวัตามล าดบั ในขณะท่ีล าตวัเร่ิมลอยข้ามไม้พาดไปนัน้ 

ลกัษณะของล าตวั และศีรษะจะเร่ิมขนานไปกบัไม้พาด กล้ามเนือ้ทกุส่วนจะไมเ่กร็งตามสบายเม่ือ
ล าตวัเร่ิมผา่นไม้พาดไปแล้ว ให้พยายามดงึเท้าซ้ายท่ีใช้กระโดดขึน้จากพืน้ และแขนซ้ายท่ีใช้ใน
การ ประคองตวัผา่นเหนือไม้ไป 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 37 แสดงการลอยตวัข้ามไม้พาด 

4. การลงสู่พืน้ (LANDING) 
จดุประสงค์ : เพ่ือไมใ่ห้เกิดอาการบาดเจ็บ 
เม่ือทกุสว่นของร่างกายเร่ิมลอยข้ามไม้พาดแล้วสูพื่น้ ให้ใช้เท้าท่ีเตะน าขึน้ไปจงัหวะแรก 

(เท้าขวา) ลงสูพื่น้เป็นอนัดบัแรก 
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ภาพประกอบ 38 แสดงการลงสูพื่น้ 

5. แบบฝึกทักษะกระโดดสูงท่าขึน้ม้า (STRADDLE) 
จดุประสงค์ : เพ่ือกระโดดด้วยเท้าด้านใน คล้ายกบัการจะขึน้ข่ีม้า 
5.1 ฝึกกระโดดข้ามไม้พาด 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 39 ฝึกกระโดดข้ามไม้พาดท่ียกสงูประมาณ 40 - 50 ซม. 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 40 แสดงการฝึกกระโดดข้ามไม้พาดท่ียกสงู 
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5.2 การกระโดดสงูทา่ขึน้ม้าท่ีถกูต้อง 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 41 แสดงการกระโดดสงูทา่ขึน้ม้าท่ีถกูต้อง 

การกระโดดสูงท่ากรรไกรเฉียง (SCISSOR) 
จดุประสงค์ : เพ่ือพฒันาการกระโดดขึน้ในแนวดิง่ 
 การกระโดดสงูทา่กรรไกรเฉียงเป็นพืน้ฐานของการกระโดดสงูทา่ขึน้หลงั (FOSBURY 

FLOP)ซึง่อธิบายเพิ่มเตมิขัน้ตอนตอ่ไป ส าหรับการกระโดดสงูทา่กรรไกรเฉียงเป็นท่าซึ่งเดก็ๆ ใช้
เลน่กระโดดกนัในยามวา่ง โดยใช้หนงัยางมาร้อยเป็นเส้นแล้วกระโดดข้ามกนั ลกัษณะของการ
กระโดดสงูตามท่ีชยัสิทธ์ิ สริุยจนัทร์ และคณะ (2525 :150 – 160) ได้อธิบายวา่ ทิศทางการวิ่ง จะ
วิ่งเฉียงเป็นแนวตรงเข้าหาไม้ดาดไมเ่กิน 45 องศา โดยนกักีฬาท่ีถนดัเท้าซ้ายจะวิ่งทางด้านขวา
ของไม้พาด (หนัหน้าเข้าหาไม้พาด) สว่นคนท่ีถนดัขวาจะกระโดดทางด้านซ้ายเชน่กนั เหตผุล
เพราะวา่ การกระโดดทา่นีจ้ะต้องเหยียบท่ีหมายด้วยเท้าด้านนอก 

1. การวิ่งก่อนการกระโดดสูง (APPROACH) 
จดุเร่ิมต้นจดุท่ี 1 ของการวิ่งจะยืนหา่งจากจดุท่ี 2 ประมาณ 7 – 8 ก้าว โดยวิ่งด้วยปลาย

เท้าก้าวยาวพอสมควร ความเร็วในชว่งนีป้ระมาณ 3 ใน 4 สว่นจากจดุท่ี 2 ทัง้จดุ จากจดุท่ี 2 ถึงจดุ
ท่ี  3 ซึง่เป็นจดุเหยียบท่ีหมายจะวิ่งอีกประมาณ 4 – 5 ก้าว และจะเพิ่มความเร็วเล็กน้อย  

2. การเหยียบท่ีหมายก่อนกระโดดสูง (TAKE – OFF) 
ก่อนจรดเท้าลงสูพื่น้จดุท่ี 3 ซึ่งอยูบ่ริเวณมมุไม้พาดหา่งจากไม้พาดประมาณ 50 – 70 

ซม.ควรก้าวให้สัน้ลง การลงเท้าก่อนการกระโดดขึน้ ให้ลงด้วยส้นเท้าก่อนโดยเอนตวัไปด้านหลงั
เล็กน้อย 

3. การลอยตัวข้ามไม้พาด (BAR CLEARANCE) 
ในขณะท่ีเตะขา ล าตวัเร่ิมลอยขึน้ไปบนไม้พาด ขาท่ีเตะน าขึน้ไปนัน้จะเร่ิมข้ามไม้พาด

ก่อน ส่วนล าตวัจะถกูแรงเหว่ียงจากแขนและการกระโดดจากพืน้ ลอยขึน้ไปบนไม้พาดในขณะท่ี
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ล าตวัลอยขึน้เหนือไม้พาดนัน้ ให้เร่ิมเตะขาท่ีเหยียบท่ีหมาย (TAKE OFF) ขึน้มาก้ามข้ามตามเท้า
ท่ีเตะน าเหมือนการตดักรรไกร 

4. การลงสู่พืน้ (LANDING) 
สามารถลงสูพื่น้ได้แล้วแตต่ามถนดั เชน่ อาจลงด้วยการนอนหงายลงสูเ่บาะ หรือ กลบั

ตวั หนัหน้าไปทิศทางท่ีวิ่งมา โดยใช้เท้าท่ีเตะน าลงพืน้ก่อน 
การกระโดดสูงท่าขึน้หลัง (FOSBURY FLOP) 
ไอ เอ เอ เอฟ (IAAF : 1990) ได้อธิบายถึงทกัษะการกระโดดสงูในท่าขึน้หลงันีว้่า เป็นทา่

ท่ีนิยมมากในปัจจบุนั เพราะการกระโดดทา่นี ้นกักีฬาสามารถท าสถิตไิด้ดีกว่าทา่อ่ืน และเป็นสถิติ
โลกและโอลิมปิคในปัจจบุนัส าหรับการกระโดดเบือ้งต้นนัน้ การฝึกจะใช้ทา่ของกระโดดสงูทา่
กรรไกรเฉียง (SCISSOR)มาฝึกเป็นแบบเบือ้งต้น เพราะลกัษณะของการเหยียบท่ีหมายก่อน
กระโดดจะเหมือนกนัจะตา่งกนัท่ีลกัษณะของการข้ามไม้พาด และทิศทางของการลงสูพื่น้ 

- การว่ิง ประกอบด้วยการวิ่งทางตรงและการว่ิงทางโค้ง 
- การว่ิงทางตรงจะใช้ประมาณ 3 – 6 ก้าว 
การวิ่งทางตรง 
- การว่ิงท่ีเป็นทางตรงต้องให้ล าตวัตัง้ตรง 
- เพิ่มความเร็วให้มากด้วยการก้าวอยา่งมีพลงั 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 42 แสดงการวิ่งทางตรง 
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การวิ่งทางโค้ง 
- ขณะวิ่งในทางโค้งต้องเอนตวัเข้าด้านในของทางโค้ง ไหลด้่านในจะต ่ากวา่ไหลท่ี่อยู่

ด้านนอกทางโค้ง 
- การเพิ่มความเร็วของการก้าวเท้าอยา่งรวดเร็วและอยา่งตอ่เน่ือง เป็นการสง่แรงไปยงั

ก้าวสดุท้ายของการวิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 43 แสดงการวิ่งทางโค้ง 

การเหยียบที่หมายก่อนกระโดด 
- ก้าวสดุท้ายท่ีเหยียบท่ีหมายต้องสัน้ เท้าท่ีเหยียบท่ีหมายจะลงพืน้อยา่งรวดเร็ว และ

ตอ่เน่ืองไปยงัปลายเท้าท่ีสมัผสัพืน้ และเท้าท่ีวางกบัพืน้จะไมข่นานบริเวณด้านหน้าของเบาะ
รองรับ 

- ให้ยกล าตวัขึน้ด้วยเท้าน าอย่างรวดเร็วในแนวเส้นขอบฟ้า (ขนานไม้พาด) และเหยียด
แขนขึน้เหนือศีรษะ และให้อยูใ่นสภาพข้อเท้า เขา่ และสะโพกให้เหยียดขึน้ 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 แสดงการเหยียบท่ีหมายก่อนกระโดด 
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การลอยข้าม 
- หลงัจากเหยียบท่ีหมายแล้ว ให้ยกขาน าและงอเขา่อยูใ่นลกัษณะขนานไม้พาด ขา

ข้างท่ีเหยียบท่ีหมายให้เหยียบออก ให้เหยียบแขนซ้ายเป็นแขนน าข้ามไม้พาด กรณีเหยียบท่ีหมาย
ด้วยเท้าขวายกสะโพกขึน้ขณะข้ามไม้พาด 

- เม่ือสะโพกผา่นไม้พาดแล้ว ก้มศีรษะมาท่ีหน้าอดพร้อมกบัเหยียดขาทัง้สองข้าง 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 แสดงการลอยข้าม 

การลงสูพื่น้ 
- การลงสูพื่น้เบาะให้ลงด้วยสว่นของหลงัทัง้หมด โดยมรแขนทัง้สองประคองรองรับ 
- แยกเขา่ออกเล็กน้อยขณะลงสูพื่น้ 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 46 แสดงการลงสูพื่น้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 47 แสดงการวิ่งกระโดดแอ่นตวัลงเบาะ 
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ภาพประกอบ 48 แสดงการวิ่งกระโดดข้ามไม้พาด 

การทุ่มลูกน า้หนัก (SHOT PUT) 
เนือ้หา 
 1. อธิบายเร่ืองความปลอดภยัในการทุม่ลกูน า้หนกั 
 2. คณุสมบตัขิองนกักีฬาประเภททุม่ลกูน า้หนกั 

3. วิธีการอบอุน่ร่างกายและการฝึกก าลงั 
4. ขัน้ตอนและวิธีการทุม่น า้หนกัทา่ตา่ง ๆ  

 5. กตกิาการแขง่ขนัทุม่ลกูน า้หนกั 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายเร่ืองความปลอดภยัในการทุม่ลกูน า้หนกั 
 2. อธิบายคณุสมบตัขิองนกักีฬาทุ่มลกูน า้หนกัได้ 
 3. อธิบายวิธีการฝึกก าลงั เพื่อการทุม่ลกูน า้หนกัได้ 
 4. อธิบายขัน้ตอนและวิธีการทุม่ลกูน า้หนกัได้ 
 5. อธิบายกตกิาการแขง่ขนัทุ่มลกูน า้หนกัได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขัน้เตรียม 
      1.1 ผู้ เรียนร่วมมือกนัจดัเตรียมชัน้เรียนและอปุกรณ์การเรียนโดยมีอาจารย์คอยให้
ค าปรึกษา 
      1.2 หวัหน้าแตล่ะกลุม่ตรวจจ านวนผู้ เรียนรายงานให้ทราบ 
      1.3 พดูเร่ืองความปลอดภยัในการเรียนและขอให้ปฏิบตัโิดยเคร่งครัด 
      1.4 ทดสอบก่อนเรียน 
      1.5 ผู้ เรียนชมวิดีทศัน์การทุม่ลกูน า้หนกั 
      1.6 ผู้ เรียนระดมความคดิแบบฝึกการทุม่ 
      1.7 ผู้ เรียนอบอุ่นร่างกายวิ่งรอบสนาม 2 รอบ และยึดกล้ามเนือ้ 
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 2. ขัน้ด าเนินการสอน 
      2.1 ผู้ เรียนชว่ยกนัอภิปรายคณุสมบตัท่ีิดีของนกักีฬาทุ่มน า้หนกั 
      2.2 สาธิตการจบัลกูน า้หนกัให้ผู้ เรียนดแูละปฏิบตัิตาม 
      2.3 ตวัแทนแตล่ะกลุม่อธิบาย สาธิตแบบฝึก เพ่ือปฏิบตัติาม 
      2.4 ผู้ เรียนร่วมกนัแก้ไขข้อบกพร่องหลงัจากแตล่ะกลุ่มอธิบายสาธิตแบบฝึกเสร็จ 
      2.5 อธิบายและให้ดภูาพทกัษะท่ีถกูต้องอีกครัง้หนึง่ 
      2.6 ผู้ เรียนแยกกลุม่ปฏิบตัอีิกครัง้ให้เกิดช านาญยิ่งขึน้และกลุม่มีหวัหน้าคอยแก้ไขและ
มีอาจารย์คอยดอูย่างใกล้ชิด 
      2.7 พดูกติกาแขง่ขนัทุม่ลกูน า้หนกัเป็นข้อ ๆ และเปิดโอกาสให้ซกัถามข้อสงสยั 
 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา 1 
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
 3. ลกูน า้หนกั 
4. ลกูตะกร้อ 
 5. แผ่นภาพทกัษะการทุม่ลกูหนกั 

 
การวัดและประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจของผู้ เรียน  
 2. สงัเกตการณ์ฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน  
 3. ประเมินผลจากแบบทดสอบท้ายหนว่ยการเรียน 

 
การเข้าสู่บทเรียน 

 กฎและความปลอดภัยในการฝึก 
 1.ตรวจความเรียบร้อยของอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีจะน าไปฝึก 
 2.มองไปทิศทางท่ีจะทุม่พุง่ขว้างก่อนจะเร่ิมการทุม่พุง่ขว้างวตัถนุัน้ ๆ   
 3.ทุม่พุง่ขว้างวตัถพุร้อมกนั และให้เก็บพร้อม ๆ กนั 
 4.คนท่ีถนดัมือซ้ายต้องให้อยู่ด้านซ้ายของแถว 
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กฎและความปลอดภัยในการฝึกคือ  
1. ตรวจความเรียบร้อยของอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีจะน าไปฝึก  
2. มองไปทิศทางท่ีจะทุม่ พุง่ ขว้างก่อนจะเร่ิมท าการทุม่ทุ่มขว้างวตัถนุัน้ๆ  
3. ทุม่ พุง่ ขว้างวตัถพุร้อมกนัและให้เก็บพร้อมพร้อมกนั  
4. คนท่ีถนดัมือซ้ายต้องให้อยูด้่านซ้ายของแถว 
 

กฎทั่วๆไปของความปลอดภัย  
1. ต้องดแูลซอ่มแซมให้อปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอและเก็บในท่ีปลอดภยัต้อง

ตรวจสอบอปุกรณ์อย่างละเอียดก่อนการสอน  
2. ห้ามทุม่คร่ึงกว้างอปุกรณ์ย้อนกลบัมาแตค่วรถือกลบัมา  
3. ต้องเช่ือฟังผู้ ฝึกสอนเป็นส าคญั 
4. ผู้ทุม่ พุง่ ขว้างทัง้หมดต้องยืนอยูเ่ส้นหลงัเม่ือคอยอปุกรณ์  
5  ผู้ทุม่ พุง่ กว้างต้องแนใ่จว่าไมมี่ใครอยู่ในพืน้ท่ีวตัถจุะตกก่อนท่ีจะทุม่ พุง่ หรือขว้าง

ออกไป  
6 .หลงัจากทุม่ พุง่ ขว้างไปแล้ว สง่ให้คนอ่ืนทุม่คร่ึงกว้างให้หมดก่อนหรือรอให้ผู้สอน

สัง่ก่อนจงึออกไปเก็บอปุกรณ์ได้ 
7 เม่ือเกิดสภาพเปียกชืน้โอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหตก็ุมีมากขึน้โดยเฉพาะการแฉลบหรือ

กระดอนของวตัถ ุ
 

วิธีการอบอุ่นร่างกายและการฝึกก าลัง 
ทา่ท่ี 1 ยืดกล้ามเนือ้หวัไหลแ่ละข้างล าตวั 
จดุประสงค์ : เพ่ือเรียนรู้การยกลกูขึน้จากไหลโ่ดยใช้เฉพาะแรงจากแขนเพียงอยา่งเดียว 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 49 แสดงการยืดกล้ามเนือ้หวัไหลแ่ละข้างล าตวั 
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วิธีปฏิบัต ิ  - จบัลกูทุง่ลกูน า้หนกัยกขึน้-ลงในแนวดิง่สลบัซ้าย-ขวาข้างละ 10-12 ครัง้ 

ทา่ท่ี 2 ยืดกล้ามเนือ้ข้างล าตวั  
จดุประสงค์ : เพ่ือเรียนรู้การเหว่ียงลกูทุม่น า้หนกัออกจากหวัไหลด้่านข้างล าตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 50 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ข้างล าตวั 

 
วิธีปฏิบัต ิ - จบัลกูทุง่ลกูน า้หนกั 2 มือด้านหน้าและเวียนไปซ้าย-ขวาข้างละ 6-8 ครัง้ 

ทา่ท่ี 3 ยืดกล้ามเนือ้ขาล าตวัและแขน 
จดุประสงค์ : เพ่ือเรียนรู้การเหว่ียงลกูทุม่น า้หนกัออกจากหวัไหลด้่านบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 51 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ขาล าตวัและแขน 
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วิธีปฏิบัต ิ  - จบัลกูทุง่น า้หนกัสองมือระดบัอกแล้วยอ่ตวัผลกัลกูออกไปข้างหน้าท ามมุประมาณ 
45 องศาประมาณ 6-8 ครัง้ 

ทา่ท่ี 4 ยืดกล้ามเนือ้ขาท้องและล าตวัด้านหน้า 
จดุประสงค์ : เพ่ือเรียนรู้การเหว่ียงลกูทุม่น า้หนกัขึน้ด้านบน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 52 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ขาท้องและล าตวัหน้า 

วิธีปฏิบัต ิ  -หนัหลงัยอ่เขา่จบัลกูทุง่ลกูน า้หนกัในระดบัหวัเขา่ของขาทัง้สองข้างแล้วพยายามออก
ในเวียงโดยลกูทุม่ลกูน า้หนกัข้ามศีรษะไปด้านหลงัท ามมุประมาณ 45 องศา 
 
วิธีการอบอุ่นร่างกายกับลูกทุ่ม 

1. ถือลกูน า้หนกั 2 มือ หงายมือแล้วย่อโยนขึน้บนอากาศแล้วรับไว้  
2. ถือลกูน า้หนกั 2 มือ ถือระดบัคอยอ่ตวัแล้วผลกัลกูทุม่ออกไปข้างหน้า  
3. ถือลกูน า้หนกั 2 มือ ยืนหนัหลงัไปทิศทางท่ีจะทุม่ยอ่ตวัแล้วโยนลกูไปช้างหลงั  
4. ปฏิบตัิแบบข้อ 3 แตก่่อนจะโยนลกูทุม่ไปก้าวเท้าไปข้างหน้าก่อนย่อตวัแล้วจงึโยนลกู

ไปข้างหลงั 
5.หงายมือถือลกูมือข้าง เดียวยอ่ตวัแล้วผลกัลอยข้ามศีรษะไปอีกด้าน แล้วรับด้วยมือทัง้

สองข้าง  
6. ถือลกูมือข้างเดียว วางตรงซอกคอใต้คางแล้วผลกัขึน้ไปในอากาศแล้วรับด้วยมือข้าง

ท่ีผลกัขึน้ไป 
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การฝึกทุ่มลูกน า้หนักเบือ้งต้น (ทุ่มด้วยมือขวา) 

1. ใช้มือเปลา่ผลกัเสาท่ีตัง้ฉาก โดยการย่อเท้าหลงัเล็กน้อย แล้วยืดล าตวั ขึน้ผลกัเสาท่ี

ไมเ่คล่ือนท่ี (เป็นการฝึกจงัหวะและการออกแรง) 

2. ใช้มือเปลา่ผลกัตวัคนให้เคล่ือนท่ีท าลกัษณะเก่ียวกบัการผลกัเสาแตต้่องเคล่ือนตวัใน

การผลกัและผู้ถกูผลกัให้เคล่ือนออกไปด้วย 

3. ทา่เตรียมถือลกูทุม่หนัหน้าไปทางท่ีจะทุม่ จงัหวะท่ี 1  ย่อท้าวหลงัเอนตวั  จงัหวะท่ี 2 

ยืดตวัขึน้พร้อมผลกัลกูไป 

4. ทา่การยืน ยืนหนัด้านข้างไปทางท่ีจะทุม่พร้อมถือลกูทุม่ไว้ท่ีซอกคอใต้คาง 

ท่าเตรียม 
จงัหวะท่ี 1  บิดล าตวัมาทางขวา ทุม่ด้วยมือขวา ให้เขา่ขวาเป็นมมุฉาก หน้าอกอยูแ่นว

หวัเขา่ แขนซ้ายปลอ่ยห้อยไปข้างหน้า ขาซ้ายเหยียดตรง 
จงัหวดัท่ี 2 เหว่ียงแขนซ้ายพร้อมกบัดนัเท้าขวาและบดิล าตวักลบัแล้วทุม่ลกูออกไป การ

ทุม่ลกูออกไปต้องให้ลกูอยูเ่หนือศีรษะ การผลกัมือในจงัหวะสดุท้าย ให้เหยียดสดุแขน หกัข้อมือ
จงัหวะสดุท้าย หนัใบหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อย เม่ือทุม่ไปแล้วให้ก้าวหน้าขวาตามไปด้วยเพ่ือการทรง
ตวั  

เม่ือทุม่ปิดจงัหวะได้แล้ว ให้ท าเปิดจงัหวะติดตอ่กนั 
 
ท่าสไลด์ด้านข้าง 
ท่าเตรียม 
จงัหวะท่ี 1  เคล่ือนเท้าแทนท่ีกนัไปทิศทางท่ีจะทุม่ พร้อมกลบับิดล าตวั งอเขา่ขวา 

เหมือนกบัการยืนทุม่ 
จงัหวะท่ี 2 เหว่ียงแขนซ้ายพร้อมกบัดนัเท้าขวาและบดิล าตวักลับแล้วทุม่ลกูออกไป การ

ทุม่ออกไปต้องให้ลกูอยูเ่หนือศีรษะ การผลกัมือในจงัหวะสดุท้ายให้เหยียดสดุแขน หกัข้อมือ
จงัหวะสดุท้าย  

ท่าถอยหลังทุ่ม 
ท่าเตรียม ยืนหนัหลงัไปทิศทางท่ีจะทุม่ เท้าซ้ายอยูเ่ลยเท้าขวาไปทิศทางท่ีจะทุม่

เล็กน้อย ถือลกูทุม่น า้หนกัอยูซ่อกคอใต้คาง 
จงัหวะท่ี 1 ยอ่ตวัลงเล็กน้อย 
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จงัหวะท่ี 2 ดนัเท้าขวาพร้อมกบัเหยียบเท้าซ้ายเคล่ือนท่ีไปทิศทางท่ีจะทุม่ วางเท้าซ้าย
ยนักบัพืน้เท้าขวายอ่ลง บดิล าตวัเล็กน้อย เหมือนจงัหวะสดุท้ายในทา่ยืน 

จงัหวะท่ี 3  เหว่ียงแขนซ้ายพร้อมกบัหมนุปลายเท้าขวา ดนัเท้าขวาและบดิล าตวัแล้วทุ่ม
ออกไป การทุม่ต้องให้ลกูอยูเ่หนือศีรษะ การผลกัมือในจงัหวะสดุท้ายให้เหยียดสดุแขน หกัข้อมือ
จงัหวะสดุท้ายหนัใบหน้าไปทางซ้ายเล็กน้อย เม่ือทุม่ไปแล้วให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเพ่ือการทรง
ตวั เม่ือทุม่ปิดจงัหวะแล้ว ให้ท าการเปิดจงัหวะตดิตอ่กนั ควรฝึกให้นบัจงัหวะด้วย เชน่ หนึง่...ยอ่ 
สอง...สไลด์ สาม...บิดทุม่ 

การฝึกในทา่นีจ้ะเพิ่มจงัหวะให้อีกจงัหวะก็ได้โดยจงัหวะท่ี 1 ยกเท้าซ้ายขนานกบัพืน้ 
จงัหวะท่ี 2 ยอ่ จงัหวะท่ี 3 สไลด์ และจงัหวะท่ี 4 บดิทุม่ 

ท่าโอไบรอัน 
เป็นทา่ถอยหลงัพุง่ ช่ือของนกัทุม่ชาวอเมริกนั ซึง่ใช้ทา่นีใ้นการแขง่ขนัโอลิมปิก  
ทา่เตรียม ยืนหนัหลงัเหมือนถอยหลงัทุม่ 

จงัหวะท่ี 1  ก้มล าตวัยกเท้าซ้ายสงู 
จงัหวะท่ี 2  ย่อเขา่ขวา พร้อมทบัขาซ้ายมาชิดขาขวา 
จงัหวะท่ี 3 สไลด์ถอยหลงั เหมือนจงัหวะท่ี 2  ของถอยหลงั 
จงัหวะท่ี 4 บดิทุม่ เหมือนจงัหวะท่ี 3 ของถอยหลงัพุง่  

ขัน้ตอนและวิธีการทุ่มลูกน า้หนักท่าต่างๆ 
ทกัษะการเตรียมทุม่ลกูน า้หนกัมี 4 ขัน้คือ 
1. การถือลกูน า้หนกั 

2. ต าแหนง่การวางลกูน า้หนกั 

3. การยืนในทา่เตรียมพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ี 

4. การเคล่ือนท่ีทุม่ลกูน า้หนกั 
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1 ) การถือลูกน า้หนัก 
ถือลกูน า้หนกัด้วยการใช้ข้อนิว้และให้อยูท่ี่โคนนิว้ 
2 ) ต าแหน่งการวางลูกน า้หนัก 
ลกูน า้หนกัให้ถือชิดซอกคอใต้คาง 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 53 แสดงการถือลกูน า้หนกั 

3 ) การยืนในท่าเตรียมพร้อมที่จะเคล่ือนท่ี 
การยืนต้องยืนชิดขอบวงกลม ตรงข้ามไม้ขวาง ไม้หนัด้านข้างหรือด้านหลงัแล้วแตท่า่ท่ี

จะทุม่ออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 54 แสดงการเตรียมพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ี 

4 ) การเคล่ือนท่ีทุ่มลูกน า้หนัก 
4.1 งอขาซ้ายเล็กน้อย เท้าขวายอ่ลงเพ่ือรับน า้หนกั 
4.2  ถีบขาซ้าย เหยียดไปด้านหลงัของตวัเอง 
4.3  เคล่ือนเท้าขวาตามไปด้วย 
4.4 บิดไหลใ่ห้ตรงไปตามทิศทางของการทุม่ 
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ภาพประกอบ 55 แสดงลกัษณะการเคล่ือยนท่ีทุม่ลกูน า้หนกั 

 

การเคล่ือนเท้าเตรียมทุ่มลูกน า้หนัก 
1. วางเท้าทัง้สองทีละเท้า โดยวางเท้าขวาก่อนแล้วตามด้วยเท้าซ้าย 

2. หมนุปลายเท้าทัง้สองไปตามทิศทางการทุม่ พร้อมบดิสะโพก 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 56 แสดงการเคล่ือนเท้าไปตามทิศทางการทุม่ 

ต าแหน่งการส่งแรงทุ่มลูกน า้หนัก ท่าทรงพลัง (Power Position) 
1. น า้หนกัตวัอยู่บนเท้าขวา 

2. ล าตวังอเล็กน้อยและต าแหนง่ของการถือลกูน า้หนกัหวัเขา่และปลายเท้าต้องอยูใ่นแนว

เดียวกนั 

3. สง่แรงจากเท้าขวาพร้อมบิดสะโพก ล าตวั ไหล ่แขน ข้อมือ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 57 แสดงต าแหนง่การสง่แรงทุม่ลกูน า้หนกัด้านข้างและด้านหลงั 
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การทุ่มลูกน า้หนัก 
1. ขณะทุม่ลกูน า้หนกั น า้หนกัตวัอยูบ่นเท้าขวา 

2. หมนุบดิสะโพกไปด้านหน้า โดยยืดขาขวาขึน้ 

3.  ยกข้อศอกขึน้ และทุม่ลกูน า้หนกัไปด้านหน้า 

4.  เหยียบขาซ้ายสง่แรง พร้อมบดิล าตวัไปด้านหน้า 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 58 แสดงขัน้ตอนการทุม่ลกูน า้หนกั 

การทรงตัว 
หลงัจากทุม่ลกูน า้หนกัไปแล้ว สลบัเท้า ให้เท้าขวาอยูด้่านหน้าเพ่ือการทรงตวั 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 59 แสดงลกัษณะการทรงตวั 
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การพุ่งแหลน  (JAVERIN THROW) 
เนือ้หา 
 1. กฎและความปลอดภยั 
 2. คณุสมบตัขิองนกักีฬาพุง่แหลน 
 3. วิธีอบอุน่ร่างกายเพ่ือการพุง่แหลนและการฝึกก าลงั 
 4. ขัน้ตอนและวิธีพุง่แหลน 
 5. กตกิาการแขง่ขนัพุง่แหลน่ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายกฎและความปลอดภยัในการฝึกประเภททุม่พุม่ขว้าง 
 2. บอกคณุสมบตัขิองนกักีฬาพุง่แหลนได้ 
 3. สาธิตการอบอุน่ร่างกายและการฝึกก าลงัของการพุง่แหลนได้ 
 4. อธิบายขัน้ตอนและการพุง่แหลนแตล่ะทา่ได้ 
 5. อธิบายกตกิาการพุง่แหลน 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขัน้เตรียม 
      1.1 ผู้ เรียนร่วมมือกนัจดัชัน้เรียนและเตรียมอปุกรณ์การเรียน 
      1.2 หวัหน้าแตล่ะกลุม่ตรวจจ านวนผู้ เรียนและรายงานอาจารย์ทราบ 
      1.3 ทดสอบก่อนเรียน 
      1.4 อาจารย์พดูเร่ืองความปลอดภยัในการเรียนและขอให้ปฏิบตัโิดยเคร่งครัด 
      1.5 ผู้ เรียนชมวีดีทศัน์ทกัษะพุ่งแหลน อาจารย์แจกภาพทกัษะและให้ผู้ เรียนแตล่ะกลุ่ม
คดิแบบฝึกหดัมาคนละ 2 แบบ มาอธิบาย สาธิต ให้เพ่ือนปฏิบตัติาม 
      1.6 ผู้ เรียนว่ิง 2 รอบและยืดกล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการพุง่เหลน 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา  
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

3. แผน่ภาพทกัษะการพุง่แหลน 
4. แหลน 
5. กลอ่งกระดาษ 
6. ลกูเทนนิส 
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การวัดและประเมินผล 
1. สงัเกตจากความสนใจของผู้ เรียน 
2. สงัเกตจากการฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน 
3. การท าแบบฝึกหดัท้ายบท 

การเข้าสู่บทเรียน 
กฎและความปลอดภัยในการฝึก คือ 
1.1 ตรวจความเรียบร้อยของอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีจะน าไปฝึก 
1.2 มองไปทิศทางท่ีจะทุม่พุ่งขว้างก่อนเร่ิมการทุม่พุง่ขว้างวตัถนุัน้ 
1.3 ทุม่พุง่ขว้างวตัถพุร้อมกนั และให้เก็บพร้อม ๆ กนั 
1.4 คนท่ีถนดัมือซ้ายต้องให้อยูด้่านซ้ายของแถว  
กฎทัว่ ๆ ไปของความปลอดภยั 
1. ต้องดแูลและซอ่มแซมให้อปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั 

ต้องตรวจสอบอปุกรณ์อย่างระเอียดก่อนการสอน 
2. ห้าม ทุม่ พุง่ ง ขว้าง อปุกรณ์ย้อนกลบัมา แตค่วยถือกลบัมา 
3. ต้องเช่ือฟังผู้สอนเป็นส าคญั 
 4. ผู้ทุม่ พุง่ ขว้าง ทัง้หมดต้องยืนอยูเ่ส้นหลงัเพ่ือคอยอุปกรณ์ 
 5. ผู้ทุม่ พุง่ ขว้าง ต้องแนใ่จว่าไมมี่ใครอยูใ่นพืน้ท่ี วตัถจุะตกก่อนท่ีจะทุม่ พุง่ หรือ

ขว้างออกไป 
 6. หลงัจากทุม่ พุง่ ขว้าง ไปแล้ว ต้องให้คนอ่ืน ทุม่ พุง่ ขว้างให้หมดก่อนหรือรอให้

ผู้สอนสัง่ก่อน จงึออกไปเก็บอปุกรณ์ได้ 
 7. เม่ือเกิดสภาพเปียกชืน้ โอกาสท่ีจะเกิดอบุตัเิหต ุก็มีมากขึน้โดยเฉพาะการ

แฉลบหรือกระดอนของวตัถุ 
คุณสมบุตขิองนักกีฬาพุ่งเหลน 
1.มีรูปร่างใหญ่ วิ่งและกระโดดได้ดี 
2. แขนยาว นิว้มือยาว มีก าลงัดงึและวาดแขนได้รวดเร็วและแรงมาก 
3. มีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ 
4. ความสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้และประสาทเร็วมาก 

วิธีอบอุ่นร่างกายส าหรับพุ่งแหลน 
 หลงัจากนกักีฬาได้อบอุน่ร่างกาย และเหยียดกล้ามเนือ้ด้วยมือเปล่าเรียบร้อย

แล้วตอ่ไปจะใช้อปุกรณ์ในการชว่ยเสริมการอบอุน่และบริหารกาย 
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ทา่ท่ี 1 การยืดกล้ามเนือ้หวัไหล่ 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 60 แสดงการยืดกล้ามเนือ้หวัใหล่ 

 
วิธีปฏิบัต ิ   - ยืนแยกขาประมาณ 1 ช่วงไหล ่มือทัง้สองจบัแหลนชขูึน้เหนือศีรษะ 
              - เร่ิมหมนุโดยใช้มือขวาอ้อมศีรษะทางซ้ายลงด้านหลงัและให้มือซ้าย ยกอ้อม

ศีรษะ ทางขวาไปด้านหน้าสลบัไปมา 
    
  ทา่ที 2 การยืดกล้ามเนือ้ด้านหน้าท้อง และหลงั 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 61 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ด้านหน้าท้อง และหลงั 
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วิธีปฏิบัต ิ  - ยืนเตรียมเหมือนทา่แรก 
- เร่ิมปฏิบตัโิดยจบัแหลนไว้ด้านหลงัเหยียดแขนตรงแล้วยกแหลนสลบัขึน้-

ลง 
 
ทา่ท่ี 3 การยืดกล้ามเนือ้ข้างล าตวั 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 62 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ข้างล าตวั 

วิธีปฏิบัต ิ - จบัแหลนไว้บนบา่ แยกเท้าออกประมาณ 1 ชว่งไหล่ 
- เร่ิมปฏิบตัใิห้หมนุไปทางด้านซ้าย-ขวาสลบักนัโดยให้ล าตวัตรง 

 
ทา่ท่ี 5 นอนคว ่า ล าตวั และขาแนบกบัพืน้ แขนเหยียดตงึ คว ่ามือจบัแหลนให้ยกแหลน

และล าตวัขึน้จากพืน้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 63 แสดงการยืดกล้ามเนือ้หน้าอก 
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ขัน้ตอนและวิธีการพุ่งแต่ละท่า 
ก่อนท่ีจะมีการพุง่ ต้องรู้จกัวิธีการจบัแหลน ก่อนเพ่ือท่ีจะปฏิบตัไิด้ถกูทกัษะพืน้ฐานอยา่ง

แท้จริง 
1. การจับแหลน มีวิธีการจบั 3 ชนิด ดงัรูป 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้จบัแหลนได้อย่างมัน่คงโดยสามารถเลือกใช้ทา่จบัได้ตามความ

เหมาะสม    
1.1 ใช้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อจบั (AMNERICAN GRASP) 
 

            
 
 
 

ภาพประกอบ 64 การจบัแหลนโดยใช้นิว้ชีแ้ละนิว้หวัแมมื่อจบั 

 1.2 ใช้นิว้กลางและนิว้หวัแมมื่อจบั สว่นนิว้ชีจ้ะทอดยาวไปทางปลายแหลน (FINNISH GRASP) 
              
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 65 การจบัแหลน โดยนิว้กลางและนิว้หวัแมมื่อจบั สว่นนิว้ชีจ้ะทอดยาวไปทาง 

ปลายแหลน 
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1.3 ใช้นิว้ชีแ้ละนิว้กลางจบั (HUNGARIAN) 
                            
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 66 การจดัเหลนใช้นิว้ชีแ้ละนิว้กลางจบั 

2. การถือแหลน 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้สามารถพุง่แหลนไปปักในระยะใกล้ๆ ได้ 
 IAAF ได้รวบรวมลกัษณะการถือแหลนวิ่งในการอบรมผู้ ฝึกสอนกรีฑาไว้ดงันีก้ารถือ

แหลนวิ่งแบบหวัแหลนต ่า ส าหรับคนสงู เพราะจงัหวะสดุท้ายมมุการเหยียดจะไมส่งู การถือแหลน
วิ่งแบบหวัแหลนสงูส าหรับคนเตีย้เพราะต้องการมมุในการพุง่ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 67 แสดงการถือแหลน 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 68 แสดงการถือแหลน 
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การถือแหลนวิ่งแบบหวัแหลนขนานกบัพืน้ ส าหรับคนตวัสงูปกตมิมุจะไมส่งูและต ่าเกินไป 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 69 แสดงการถือแหลน 

 3. ขัน้ตอนการฝึกทักษะการพุ่งแหลน (ยืนอยู่กับท่ี) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้สามารถพุง่แหลนไปปักในระยะใกล้ๆ ได้อย่างมัน่คง 
 3.1 การฝึกยืนขว้างลกูเทนนิส หรือห่วงยาง อยูก่บัท่ีในท่าเตรียมพุง่ โดยให้เน้น

การใช้เขา่ – สะโพก – ล าตวั –หวัไหล ่– ศอก - ข้อมือ และนิว้ตามล าตวั 
3.2  การฝึกใช้แรง โดยการพุ่งแหลนลงพืน้ โดยมีจดุมุง่หมายอยู่ข้างหน้า 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 70  แสดงการพุง่แหลนลงพืน้ 

3.3 การฝึกยืนพุง่อยูก่บัท่ีโดยเน้นการออกแหลนได้อย่างถกูต้อง 
       
 
 
 

ภาพประกอบ 71 แสดงการฝึกพุง่แหลนอยู่กบัท่ี 
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1. การฝึกการเคล่ือนท่ีโดยการถือแหลนวิ่ง 

1.1 การฝึกการจบัแหลนวิ่งในทา่ท่ีถกูต้องไป 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 72 แสดงการถือแหลนวิ่ง 

1.2 การฝึกวิ่งไขว้เท้าข้ามไม้ท่ีวางขนานหา่งกนัประมาณ 1 เมตร โดยใช้เท้าข้างท่ีถือ
แหลนเป็นข้างท่ีไขว้ 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 73 แสดงการวิ่งไขว้เท้าข้ามไม้ 

- เทคนิคการพุง่แหลน ประกอบด้วย การวิ่ง จงัหวะ 5 ก้าว การพุง่ และการทรงตวั 

- จงัหวะ 5 ก้าว เร่ิมด้วยเท้าขวาเหยียบท่ีหมาย 

- ก่อนจะเร่ิม 5 จงัหวะ จะเร่ิมการว่ิงเข้ามาก่อนประมาณ 8 ก้าว ด้วยความเร็วคงท่ี 

- การถือแหลนให้ถือขนานพืน้ งอศอก แหลนอยูเ่หนือไหล่ 

-  ลงท่ีหมายด้วยเท้าขวา และยกแขนท่ีจะพุง่ให้สงูขึน้เหนือหวัไหล ่หงายมือขึน้เหยียดไป
ข้างหลงัรักษาความเร็วให้คงท่ี 
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ภาพประกอบ 74 แสดงการพุง่แหลน – จงัหวะ 1-2 

- เหยียดหวัแหลนให้จรดศีรษะ 

- ก้าวท่ี 3 เป็นชว่งท่ีเตรียมจะไขว้เท้า 

 
 

ภาพท่ี 11.16 แสดงการพุง่แหลน – จงัหวะท่ี 3 
 

ภาพประกอบ 75 แสดงการพุง่แหลน - จงัหวะท่ี 3 – 4 

- ก้าวเท้าขวาไขว้ให้ยาวหลงัจากดนัเท้าซ้าย 

- เท้าขวาจะอยูห่น้าเท้าซ้ายก่อนลงพืน้ และเม่ือลงพืน้เท้าซ้ายจะอยูห่น้าเท้าขวา 

- พุง่ขณะท่ีเหยียดเท้าซ้าย 

- บดิสะโพกไปด้านหน้าให้เร็ว พร้อมกบัแนบแขนซ้ายมาข้างล าตวั 

- ดงึศอกขวาไปข้างบนด้านหน้าระดบัศีรษะ 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 76 แสดงการพุง่แหลน – จงัหวะท่ี 5 
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- เอนหลงัในลกัษณะเตรียมออกแรงพุง่ 
- เท้าซ้ายเหยียดตรงเตม็ท่ี 
-  พุง่ออกไปด้วยการยนัเท้าหน้า 
-  บิดสะโพกไปด้านหน้าให้เร็ว เก็บแขนซ้ายไว้ใกล้ตวั 
-  ดงึศอกขวาไปข้างบนด้านหน้าแนวศีรษะ 
-  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เพ่ือปอ้งกนัการฟาวล์ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 77 แสดงการพุง่แหลน – จงัหวะท่ี 6 (การทรงตวั) 

ขว้างจักร (DISCUS) 
 

เนือ้หา 
 1. ความปลอดภยัในการขว้างจกัร 
 2. คณุสมบตัขิองนกักีฬาขว้างจกัร 
 3. วิธีการอบอุน่ร่างกายและการฝึกก าลงัเพ่ือการขว้างจกัร 
 4. ขัน้ตอนและวิธีการฝึกขว้างจกัร 
 5. กตกิาการแขง่ขนัขว้างจกัร 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายคณุสมบตัขิองนกักีฬาขว้างจกัรได้ 
 2. อธิบายวิธีการอบอุน่ร่างกายและการฝึกก าลงั เพื่อการขว้างจกัรได้ 
 3. อธิบายขัน้ตอนวิธีการขว้างจกัรได้ 
 4. อธิบายกตกิาการขว้างจกัรได้ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ขัน้เตรียม 
      1.1 ผู้ เรียนร่วมมือกนัจดัชัน้เรียนและอปุกรณ์การเรียน โดยมีอาจารย์คอยให้ค าปรึกษา 
      1.2 หวัหน้าแตล่ะกลุม่ตรวจจ านวนผู้ เรียนรายงานอาจารย์ทราบ 
      1.3 ทดสอบก่อนเรียน 
      1.4 อาจารย์พดูเร่ืองความปลอดภยั ผู้ เรียนปฏิบตัโิดยเคร่งครัด 
      1.5 ผู้ เรียนชมวีดีทศัน์ทกัษะการฝึกขว้างจกัร 
      1.6 ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่คิดแบบฝึกการขว้างจกัร กลุม่ละ 2 แบบและสง่ตวัแทนมาอธิบาย 
สาธิตให้เพ่ือน 
 
ส่ือการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชากรีฑา  
 2. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
 3. จกัร 
 4. แผ่นภาพทกัษะการขว้างจกัร 
 5. ยางนอกรถจกัรยาน 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สงัเกตความสนใจของผู้ เรียน 
 2. สงัเกตการณ์ฝึกปฏิบตัขิองผู้ เรียน  
 3. ประเมินผลจากแบบทดสอบท้ายหนว่ยการเรียน 
 
การเข้าสู่บทเรียน 

กฎและความปลอดภัยในการฝึก   
 1.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีจะน าไปฝึก  
 1.2 มองไปทิศทางท่ีจะทุม่พุ่งขว้างก่อนจะเร่ิมการทุม่พุง่ขว้างวตัถนุัน้ๆ 
 1.3 ทุม่พุง่ขว้างวตัถพุร้อมกนั และให้เก็บพร้อมๆ กนั 
 1.4 คนท่ีถนดัมือซ้ายต้องให้อยูด้่านซ้ายของแถว  
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กฎทั่วๆ ไปของความปลอดภัย  
 1. ต้องดูแลและซ่อมแซมให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และเก็บไว้ในท่ี

ปลอดภยั ต้องตรวจสอบอปุกรณ์อยา่งละเอียดก่อนการสอน  
 2. ห้ามทุม่ พุง่ ขว้าง อปุกรณ์ย้อนกลบัมา แตค่วรถือกลบัมา  

3. ต้องเช่ือฟังผู้สอนเป็นส าคญั  
4. ผู้ทุม่ พุง่ ขว้าง ทัง้หมดต้องยืนอยูเ่ส้นหลงัเม่ือคอยอปุกรณ์ 
5. ผู้ทุม่ พุง่ ขว้าง ต้องแนใ่จวา่ไมมี่ใครอยูใ่นพืน้ท่ีวตัถจุะตกก่อนท่ีจะทุม่ พุง่ หรือ 

ขว้างออกไป 
6. หลงัจากทุม่ พุง่ ขว้างแล้วต้องให้คนอ่ืนทุม่ พุง่ ขว้าง ให้หมดก่อน หรือรอให้ 

ผู้สอนสัง่ก่อน จงึออกไปเก็บอปุกรณ์ได้  

วิธีการอบอุ่นร่างกายและฝึกก าลังเพื่อการขว้างจักร 
 ทา่ท่ี 1 การยืดกล้ามเนือ้ด้านข้างล าตวั 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 78 แสดงการยืดกล้ามเนือ้ด้านข้างล าตวั 

วิธีปฏิบัต ิ- ยืนแยกเท้าพอประมาณและบิดล าตัวสลับซ้ายขวา 
ทา่ท่ี 2 การยืดกล้ามเนือ้บริเวณหวัไหล่ 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 79 แสดงการยืดกล้ามเนือ้บริเวณหวัไหล่ 
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วิธีปฏิบัต ิ - ยืนแยกเท้าพอประมาณแล้วหมุนแขนไปในทิศทางเดียวกันสลับขึน้-

ลง 
ขัน้ตอนวิธีการฝึกขว้างจักร 

ทกัษะท่ีจะต้องการขว้างจกัรมีดงันี ้ 
1. การจบัจกัร(THE GRIP)  
2. การกลิง้รายการโยนจกัร 
3.การยืนขวางอยู่กบัท่ี  
4. ขัน้ตอนการฝึกลกัษณะการขว้างจกัร 
 

1.การจับจักร 
จุดประสงค์ : เพื่อให้จับจักรได้อย่างม่ันคง 
การจบัจกัรก่อนขว้างควรเลือกจดัตามความถนดัความยาวและความแข็งแรงของนิว้มือ

ซึง่มีวิธีการจดัจกัรดงันี ้ทาบฝ่ามือลงบนจกัร กางนิว้แยกจากกนัมอปลายนิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง 
นิว้ก้อยตรงข้อสดุท้ายของทกุนิว้ยึดขอบจกัรไว้นิว้หวัแม่มือวางภาพแนบกบัจกัร กดไว้ใกล้ขอบจกัร
ในลกัษณะประคองไว้เบาเบาๆ จดุศนูย์กลางของจกัรอยู่บนฝ่ามือข้อมือแนบตดิกบัขอบบนของ
จกัรโดยงอข้อมือไว้เสมอแม้จะเหว่ียงจกัรอยา่งไรก็ตามแตต้่องไมเ่กร็งสว่นใดเลย 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 80 แสดงการจบัจกัร 

2.วิธีการฝึกกลิ่งและโยนเพื่อหาจังหวะในการปล่อยจักร 
จดุประสงค์ : เพ่ือสามารถปลอ่ยจกัรออกจากฝ่ามือโดยหลดุออกทางนิว้ชีไ้ด้ 
 มีหลายวิธีดงันี ้(IAAF LEVEL I:1990) 
2.1 การจบัจกัรและกลิง้ไปกบัพืน้ให้สูต่นเอง 
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ภาพประกอบ 81 การแสดงทา่ท่ี 1 จบัจากและกลิง้ลงพืน้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 82 แสดงทา่ท่ี 2 โยนจดัลอยไปในอากาศ 

  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 83  แสดงการทา่ท่ี 3 จบัจกัรเหว่ียงไปด้านหน้า-หลงัแล้วปลอ่ย 
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ภาพประกอบ 84 การแสดงทา่ท่ี 4 ยืนปลอ่ยจากแล้วก้าวเท้าสลบั 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 85 การแสดงทา่ท่ี 5 ยืนคร่ึงวงกลมหนัข้างบนเท้าขว้างจกัร 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 86 แสดงการทา่ท่ี 6 หนัหลงัหมนุขว้าง 

             3.การยืนขว้างอยู่กับท่ี 
จุดประสงค์ : เพื่อให้สามารถข้างจักรไปด้านหน้า 

              เร่ิมจากการยืนให้เท้าวางอยูบ่ริเวณกลางวงกลมปลายเท้าชีไ้ปด้านหลงัและยอ่เขา่ท ามมุ
ประมาณ 90 องศาน า้หนกัตวัอยูเ่ท้านีส้ว่นเท้าซ้ายให้วางด้วยปลายเท้าขาเหยียดตรง ไมเ่กร็ง
บริเวณขอบในวงกลมชิดไม้ขวาง ล าตวัขณะเหว่ียงจากจะบดิมาด้านหลงัสายตามองพืน้มือขวาท่ี
ถือจากจะเหว่ียงไปด้านหลงัแขนเหยียดตรงมือซ้ายงอสอบเข้าหาล าตวั 
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              เม่ือเร่ิมขว้างจกัรให้เหว่ียงแขนขึน้มาในลกัษณะเหยียดตรง มือท่ีถือจกัรจะอยูใ่นลกัษณะ
คว ่ามือ พร้อมสง่แรงบิดสะโพก ล าตวัหวัไหล ่ศอก ข้อมือและนิว้มือ ตามล าดบั การปลอ่ยจากท า
มมุประมาณ 30 - 37 องศาเม่ือปลอ่ยจากแล้วผู้ขว้างจะสลบัเท้าหรือไมก็่ได้ปัจจบุนันกักีฬาบางคน
วา่งจะออกไปแล้วไมน่ิยมสลบัเท้า เพราะจะท าให้แรงระเบดิ(EXPLOSIVE POWER)ในการขว้าง
จกัรมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 87 แสดงการยืนขว้างจกัรอยูก่บัท่ี 

4.ขัน้ตอนการฝึกทักษะและการขว้างจักร 
จุดประสงค์ : เพ่ือให้สามารถข้างจักร ปล่อยจักรออกจากมือ ได้อย่างถูกวิธี 
- เทคนิคการขว้างจกัรแบง่ได้ 3 ตอน คือ การเหว่ียง การหมนุ การขว้าง 
- ผู้ ท่ีถนดัมือขวาจะหมนุไปทางซ้าย 1 ½ รอบ 

           - เท้าซ้ายจะอยู่ด้านหน้า เม่ือจกัรถกูขว้างออกไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 88 แสดงการขว้างจกัร 
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- เหว่ียงจากไปด้านหลงัทางขวามือให้ไกลเท่าท่ีจะท าได้ พร้อมกบับดิล าตวัในเวลาเดียวกนั
(1) 

- ยืนแยกเท้าประมาณชว่งไหลค่ล้ายท่าขึน้ม้า หนัหลงัให้ทิศทางท่ีจะขว้างงอ เข่าทัง้สองข้าง(2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 89 แสดงการขว้างจกัร-การเหว่ียง 

1. การหมุนตัว 

จดุประสงค์ : เพ่ือให้สามารถเพิ่มแรงให้กบัจกัร ได้ระยะทางท่ีไกลขึน้ 
- บดิตวัด้วยปลายเท้าซ้ายบิดตวัเขา่ซ้ายไปด้านหน้าทิศทางท่ีจะขว้าง 
- แขนท่ีขว้างจกัรให้อยู่ด้านหลงัของร่างกาย 

           - เหว่ียงขาขวาข้ามเป็นวง 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 90 แสดงการขว้างจกัร-หมนุตวั 

2 

1 

2 

3 
1 

2 

1 



  241 

- บดิขาซ้ายไปด้านหน้าให้ใบหน้าหนัไปทิศทางท่ีจะขว้าง 
- รักษาต าแหนง่ของแขนท่ีขว้างจกัร ให้อยูเ่หนือสะโพกและอยูด้่านหลงัของร่างกาย 
น า้หนกัจะตกอยูท่ี่เท้าขวา 

- วางเท้าอยา่งเร็ว และหนัไปทิศทางท่ีขว้าง 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 91 แสดงการขว้าง-การหมนุตวั 

ต าแหน่งของการออกแรงขว้าง(POWER POSITION) 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้สามารถข้างจกัรด้วยทา่ทรงพลงัได้อยา่งถกูต้อง 
-น า้หนกัจะตกอยูท่ี่เท้าขวาในขณะท่ีจะขว้าง 
-รักษาต าแหนง่ของแขนให้อยูด้่านหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 92 แสดงต าแหนง่ของการออกแรงขว้าง 
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การขว้าง 
จดุประสงค์ : เพ่ือให้สามารถข้างจกัร ปล่อยจกัรออกไปมือท่ีขว้าง 
- บดิสะโพกด้านขวาไปข้างหน้า พร้อมกบัเหยียดขาขวา 
- ให้ขว้างขณะอยูร่ะดบัไหล ่พร้อมกบัเหยียดขาหน้า 
- อย่าขว้างจกัรออกไปจนกว่าเท้าทัง้สองจะอยูบ่นพืน้และให้บดิสะโพกแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 93 แสดงการขว้างจกัร-การขว้าง 

 
สรุป 
1. ความปลอดภยัในการเรียนการสอนขว้างจกัรเป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งยิ่งผู้สอนผู้สอน

จะต้องเน้นวางระเบียบและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด  
2. คณุสมบตัขิองนกักีฬาขว้างจกัรควรมีรูปร่างสงูใหญ่นิว้มือยาวแข็งแรงชว่งแขนยาว

แขนและไหลแ่ข็งแรงมีความสมัพนัธ์ในการเคล่ือนไหวทุกๆสว่นของร่างกาย 
3. การอบอุ่นร่างกายเพ่ือการขว้างจกัรเป็นสิ่งส าคญันอกจากจะลดการบาดเจ็บทางการ

กีฬายงัจะท าให้เกิดประสิทธิภาพของการขว้างจกัรยิ่งขึน้อีกด้วย  
4.ทกัษะการขว้างจกัรแบง่ได้ดงันี ้
4.1 การถือจกัร 
4.2 การยืนเตรียมขว้างจกัร 
4.3 การเหว่ียงจกัรและการหมนุตวั 
4.4 การขว้างจกัร 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เร่ือง : การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 

 
สิ่งท่ีมุ่งหวัง/วัตถุประสงค์ 
 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1. อธิบาย/อภิปราย ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงและแนวทางในการวดัและประเมินผล

ทาง      พลศกึษาในประเด็นตา่งๆตอ่ไปนีไ้ด้อย่างถกูต้อง 
1.1 หลกัการวดัและประเมินผลทางพลศกึษา 
1.2 การประเมินผลทางพลศกึษา 
1.3 การวดัผลพลศกึษาตามสภาพความเป็นจริง 

 2. วิเคราะห์ สภาพปัญหาการวดัและประเมินผลทางพลศกึษาเม่ือก าหนด
สถานการณ์ตวัอย่างได้อย่างเหมาะสม 

 3. น าเสนอวิธีการวดัและประเมินผลทางพลศกึษาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์
โดยใช้ทกัษะออกแบบการวดัและประเมินผลได้อยา่งเหมาะสม 
 

กิจกรรมการอบรม 
1. บรรยายโดยวิทยากร 
2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เข้าอบรมกบัวิทยากร 
3. การฝึกปฏิบตัิในกิจกรรม 

3.1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการวดัและประเมินผลทางพลศกึษา 
3.2 การสร้างและเลือกใช้เคร่ืองมือวดัผลทางพลศกึษาให้ถกูต้องเหมาะสมตาม

หลกัวิชาการ 
4. การน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
5. การให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 

วิธีการฝึกอบรม 
1. วิทยากรซกัถามปัญหาการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑาให้ผู้

เข้าอบรมอภิปราย และวิทยากรสรุป (25 นาที) 
2. วิทยากรบรรยายหลกัการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา (30 

นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (10 นาที) 
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3. วิทยากรบรรยายเก่ียวกบัแนวทาง วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา (30 นาที) ผู้ เข้าอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (10 นาที) 

4. วิทยากรสรุปการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชากรีฑา (10 นาที) 
5. แบง่กลุม่ มอบหมายงานฝึกปฏิบตัจิริงเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียนการ

สอนรายวิชากรีฑา โดยลงมือปฏิบตักิารตามกิจกรรม ซึง่มีผู้ชว่ยวิทยากรให้ค าแนะน าประจ ากลุม่ 
(10 นาที) 

6. ด าเนินการน าเสนอผลการฝึกปฏิบตั ิโดยให้แตล่ะกลุม่น าเสนอท่ีละกลุม่และ
วิทยากรจะให้ค าแนะน าหลงัจากน าเสนอครบทกุกลุม่ (45 นาที) 

7. วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรมสรุปองค์ความรู้ในเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชากรีฑา (10 นาที)4. วิทยากรบรรยาย การประเมินผลทางพลศกึษา (30 นาที) ผู้ เข้า
อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  (15 นาที) 

 
สาระส าคัญ 
การวดัและการประเมินผลทางพลศกึษาเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนทางพลศกึษาจะต้องให้

ความส าคญักบัหลกัวิธีการ เคร่ืองมือ กระบวนการวดั กระบวนการประเมินผลทางพลศกึษา ทัง้นี ้
เพ่ือให้การวดัผลทางพลศกึษามีประสิทธิภาพและได้ผลตรงตามท่ีต้องการและถกูต้องตามหลกั
วิชาการ 

 
ส่ือ 
1. Power point 
2. เอกสารประกอบการอบรม 
3. อปุกรณ์ส านกังาน เชน่ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี เป็นต้น 
 
แนวทางการประเมิน 
1. การทดสอบความรู้ 
2. การประเมินผลงานจากกิจกรรม 
3. การประเมินผลการน าเสนอ 
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เนือ้หา 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 

 

หลักการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลพลศึกษา 
 การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการส าคญั ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่การศกึษานัน้ประสบผลส าเร็จ
เพียงใด จะเห็นวา่การวดัและประเมินผลจ าเป็นท่ีต้องสอดคล้องกบัด้านอ่ืนๆ ในกระบวนการเรียน
การสอนด้วย ดงัท่ี 
 วิริยา บญุชยั (2529) ได้กล่าวถึงการประเมินผลว่าเป็นศลิปะของการวินิจฉัยโดยใช้เคร่ืองมือ
ท่ีมีความตรงอยู่แล้วเป็นเกณฑ์ หรือมาตรฐานเปรียบเทียบเพ่ือน าเอาการประเมินผลมาใช้เก่ียวกบั
กระบวนการเรียนการสอนทัว่ๆ ไปจะมีวงจรตอ่เน่ืองกนั ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ คือ 

1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective) โดยพิจารณาจากปรัชญาในการศกึษา 
2. การด าเนินการสอนการเรียน (Methodology and Instruction)โดยมุง่ให้ผู้ เรียนได้

ประสบการณ์การเรียน (Learning Experiences) 
3. การประเมินผล (Evaluation) ท าให้ทราบว่าประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีผู้ เรียนได้รับนัน้

บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดได้มากน้อยเพียงใด 
 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลพลศึกษา 
 วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539) กลา่วว่า จดุมุง่หมายทัว่ไปของการวดัผลวิชาพลศกึษา คือ 
เพ่ือพนูความรู้เก่ียวกบัตวันกัเรียน และเพ่ือปรับปรุงการสอนสว่นจดุมุง่หมายเฉพาะของการวดัผล
มี 6 ประการดงันี ้
 1. เพ่ือการวิเคราะห์หรือวินิจฉยั การวดัผลมีความจ าเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ความ
แตกตา่งเก่ียวกบัความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของนกัเรียน เพ่ือประโยชน์ตอ่การ
วางแผนและการควบคมุการจดัโปรแกรมพลศกึษาให้เพียงพอเหมาะสม การได้รู้ถึงข้อมลูเฉพาะตวั
ของนกัเรียนแตล่ะคนท าให้ครู สามารถจดัโปรแกรมท่ีชว่ยรักษาหรือแก้ไขความผิดปกต ิโปรแกรม
การฝึกเป็นประจ า และโปรแกรมเร่งรัดได้ตอ่ไป 
 2. เพ่ือการแบง่กลุม่ การแบง่กลุม่นกัเรียนไมว่า่จะเป็นในลกัษณะแบบเดียวกนัหรือ
ผสมผสานกนับางครัง้จะมีประโยชน์ตอ่การเลือกแบบการสอน การแขง่ขนั หรือการจดั
ประสบการณ์ตา่งๆ การแบง่กลุม่ในลกัษณะดงักลา่วมกัขึน้อยูก่บัผลท่ีได้จากการวดัผลอยา่ง
ถกูต้อง 
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 3. เพ่ือความสมัฤทธิผล การวดัผลจ าเป็นต้องกระท าให้ส าเร็จตามจดุมุง่หมาย และมีการ
เก็บข้อมลูเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิและความก้าวหน้าของนกัเรียนอยา่งถกูต้อง ทัง้นีเ้พราะผลท่ีบนัทกึไว้
จะเป็นสิ่งชีแ้นะในการเลือกเนือ้หา การให้คะแนน และการสง่เสริมความก้าวหน้าของนกัเรียน
ตอ่ไป 
 4. เพ่ือการบริหาร การวดัผลท าให้ได้ข้อมลูส าหรับการพิจารณาหาวิธีสอนท่ีดีท่ีสดุ และ
เป็นข้อมลูท่ีใช้ในการแนะแนวนกัเรียนให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีเพียงพอ การวดัผลท่ีแมน่ย าจะชว่ย
ให้นกัเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้มากขึน้ และท าให้ทราบวา่นกัเรียนคนใดมีความพร้อม
ท่ีจะพฒันาไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไปอีก การบริหารการทดสอบท่ีถกูต้องเหมาะสมจะชว่ยให้ได้ข้อมลู
ท่ีต้องการและจ าเป็นส าหรับตวันกัเรียน ครู พ่อแม ่ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียน 
 5. เพ่ือการแนะแนว ผลการทดสอบตามจดุมุง่หมายจะมีประโยชน์ส าหรับการประเมินผล
ตวัครูและประสิทธิภาพในการสอนของครู และผลจากการทดสอบเป็นตวับง่ชีไ้ด้ด้วยวา่การท างาน
ของครูบรรลจุดุมุง่หมายท่ีตนเองก าหนดไว้หรือไม่ 
 6. เพ่ือการวิจยั วิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีสามารถศกึษาและท าการวิจยัได้มากมาย 
ตวัอยา่งเชน่ งานวิจยัท่ีจ าเป็นตอ่การปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้วิธีสอน งานวิจยัเก่ียวกบั
อตัราความก้าวหน้าของนกัเรียน งานเก่ียวกบัสรีรวิทยา จิตวิทยาและสงัคมวิทยา (มีประโยชน์ตอ่
การจดักิจกรรมพลศกึษาตา่งๆ) และงานวิจยัเก่ียวกบัการประเมินผลโปรแกรมพลศกึษาของโรงเรียน 
เป็นต้น 
 
ประโยชน์ของการวัดผล 
 วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539) กลา่วว่า ผลท่ีได้จากการวดัผลจะน าไปใช้ประโยชน์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. การจดัต าแหนง่ การวดัผลจะใช้การจดัต าแหนง่ของนกัเรียนในชัน้หรือในกลุม่ตาม
ความสามารถหรือคะแนนท่ีได้จากการวดัผล เชน่ การวดัสว่นสงูและการชัง่น า้หนกั สามารถ
น าไปใช้ในการแบง่กลุม่นกัเรียนได้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
 2. การวินิจฉัย การวดัผลใช้ในการวินิจฉัยความอ่อนแอของนกัเรียน จดุมุง่หมายของการ
วินิจฉยัเพ่ือตรวจสอบความอ่อนแอ เพ่ือให้การบ าบดัรักษาด้วยกิจกรรมเฉพาะรายในการแบง่กลุม่
นกัรัยนอาจท าตามการวินิจฉัยความแข็งแรงหรือความออ่นแอก็ได้ การวินิจฉยัจงึเป็นความ
พยายามอยา่งยิ่งท่ีจะแยกแยะลกัษณะเฉพาะของความออ่นแอของนกัเรียนออกมา โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐาน 
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 3. การประเมินผลการเรียน เปา้หมายหลกัของการวดัผลนกัเรียนก็เพ่ือการตดัสินวา่
นกัเรียนเกิดสมัฤทธ์ิผลตามจดุมุง่หมายของการสอนหรือไม ่โดยท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานในการจดัต าแหนง่ตามการวินิจฉยั และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึง่จะน ามาประกอบ
กนัเพ่ือสรุปผลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ตอ่การสอนของครูตอ่ไป 
 4. การท านาย ครูอาจน าผลท่ีได้จากการวดัและประเมินผลไปท านายระดบัผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียนในกิจกรรมพลศกึษาตอ่ไปในภายภาคหน้าได้ 
 5. การประเมินผลโปรแกรมการวดัผลจะน าไปใช้ประเมินโปรแกรมหรือหลกัสตูรพลศกึษา
ท่ีจดัขึน้ในโรงเรียน 
 6. การสร้างแรงจงูใจ การวดัและประเมินผลความสามารถในการเคล่ือนไหวสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตอ่การสร้างแรงจงูใจให้แก่นกัเรียนได้ เพราะการประสบความส าเร็จในการเรียน
หรือสมัฤทธ์ิผลจะชว่ยกระตุ้นให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถต ่าต้องการพฒันาและปรับปรุงตนเองให้
มีความสามารถสงูขึน้ไป 
 จากจดุประสงค์ของการวดัและประเมินผลการเรียน จะเห็นได้วา่การวดัผลและประเมินผล
การเรียน จะท าให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เชน่ ประโยชน์ตอ่ผู้สอน ตอ่ผู้ เรียน ประโยชน์ใน
การแนะแนว การบริหาร และการวิจยัเป็นต้น 
 ประโยชน์ตอ่ผู้สอน 
 1. ให้ทราบพฤติกรรมเบือ้งต้นของผู้ เรียน เพ่ือชว่ยในการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กบัผู้ เรียน 
 2. ชว่ยให้สามารถก าหนดปรับปรุงเปา้หมายความเป็นจริงส าหรับผู้ เรียนแตล่ะระดบั 
 3. ชว่ยให้ผู้สอนทราบวา่ได้สอนให้บรรลจุดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้มากน้อยเพียงใด 
 4. ชว่ยให้การประเมินผลและปรับปรุงเทคนิคการสอนแบบตา่งๆ ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
 5. ท าให้ทราบถึงระดบัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนระดบัตา่งๆ ของการเรียน 
 6. ชว่ยให้ได้ข้อมลูเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบระดบัผลสมัฤท์ิระหวา่งผุ้ เรียนและเป็น
แนวทางในการให้อนัดบัคะแนนของผู้ เรียนด้วย 
 7. ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจวา่ผู้ เรียนมีความสามารถพอเพียงท่ีจะเล่ือนขัน้สงูขึน้
ไปหรือไม่ 
 ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน 
 1. ท าให้รู้ระดบัความสามารถของตนเองในแตล่ะด้าน 
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 2. ท าให้รู้สิ่งบกพร่องท่ีตวัเองเร่ิมปรับปรุงแก้ไข 
 3. ชว่ยให้การเลือกเรียนวิชาชีพ 
 4. ท าให้รู้ระดบัความงอกงามในการเรียนของตน 
 5. ท าให้ต่ืนตวัและมีความสนใจในการเรียน 
 ประโยชน์ในการแนะแนว 
 การวดัผลและประเมินผลท าให้ผู้ เรียน ครูผู้สอนจนฝ่ายแนะแนวได้ทราบว่าผู้ เรียนมีจดุเดน่
จดุด้อนในด้านใดบ้าง ซึง่จะมีประโยชน์เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนเลือกศกึษา
ตอ่ 
 ประโยชน์ในการบริหาร 
 การวดัผลและประเมินผลพลศกึษาจะชว่ยให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารในการตดัสินใจด าเนินการ
ได้อยา่งเหมาะสม เช่น การคดัเลือกบคุคล การตรวจสอบคณุภาพการเรียนการาสอนการจดั
กิจกรรมพลศกึษา การปรับหลกัสตูรหรือโครงการพลศกึษาในโรงเรียน การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์
เคร่ืองอ านวยความสะดวกตลอดจนพิจารณาให้ความดีความชอบ 
 ประโยชน์ด้านการวิจยั 
 จากการวดัผลและประเมินผลพลศกึษา ท าให้มองเห็นปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการเรียนการา
สอนการบริหารท่ีควรศกึษาหาความจริง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 
ขัน้ตอนในการด าเนินการทดสอบทางพลศึกษา 
 พนูศกัดิ์ ประถมบตุร (2532)  ได้เสนอขัน้ตอนในการด าเนินการทดสอบทางพลศกึษาไว้
ดงันี ้ 
 1. ศกึษาโครงสร้าง จดุประสงค์ เนือ้หาวิชาท่ีสอนก าหนดสดัสว่นของคณุลกัษณะต้องการ
จะวดั เชน่ จะวดัในด้านพทุธพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั แตล่ะด้านมากน้อยเพียงใด 
 2. สร้างแบบทดสอบ หรือเลือกแบบทดสอบตามเกณฑ์หรือวิธีการท่ีได้กล่าวมา ให้
เหมาะสมกบัเพศ วยั ระดบัชัน้ เพ่ือใช้วตัถลุกัษณะตา่งๆ ตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 3. ศกึษาวิธีใช้แบบทดสอบ อปุกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการด าเนินการทดสอบ การให้คะแนน และวิธีการแปลผล เป็นต้น 
 4. วางแผนการทดสอบ โดยก าหนดเวลา สถานท่ี วิธีการในการทดสอบ โดยค านงึถึงความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั ประหยดัทัง้เวลา บคุลากร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ การ
ทดสอบจะกระท าเป็นรายบคุคล เป็นหมู ่หรือเป็นหมูแ่ล้วหมนุเวียนทดสอบเป็นสถานีหรือจะ
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ทดสอบพร้อมกนัทกุคน จะทดสอบจากกิจกรรมเบาไปหาหนกัหรือสลบักนัไป มีเวลาพกัระหวา่ง
การทดสอบแตล่ะรายการ มีการอบอุน่ร่างกาย หรือมีการสาธิตก่อนการทดสอบหรือไม่ 

5. ก่อนการทดสอบ ให้ท าการตรวจสอบอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวก 
สถานท่ีแบบฟอร์มในการให้คะแนน ใบบนัทกึผลการทดสอบให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้หากพบวา่ มี
ปัญญา เชน่ ช ารุดไมเ่รียบร้อย หรือมีจ านวนไมเ่พียงพอจะได้รีบแก้ไขปรับปรุงหรือจดัหาจดัท าให้
อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและเพียงพอตอ่ความต้องการในการทดสอบ 

6. ทดลองใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการทดสอบเพ่ือความถกูต้อง
แมน่ย าและสร้างความช านาญท่ีจะใช้เคร่ืองมือและอปุกรร์ตา่งๆ ได้อย่างถูกต้องและเรียบร้อย 
 7. ด าเนินการทดสอบ นบัวา่เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัครูต้องเตรียมนกัเรียน เชน่ อธิบายและ
สาธิตการทดวอบแตล่ะรายการ บางรายการทดสอบอาจอนญุาตให้มีการอบอุน่ร่างกายก่อนการ
ทดสอบการด าเนินการทดสอบจะท าเป็นรายบคุคล เป็นหมู ่หรือเป็นหมูแ่ล้วหมนุเวียนทดสอบตาม
สถานีตา่งๆ หรือทดสอบพร้อมกนัทัง้หมดทกุคน การให้คะแนนกระท าโดยครู โดยหวัหน้าหมู ่โดยคู่
ของผู้ รับการทดสอบ หรือให้ผู้ รับการทดสอบบนัทกึคะแนนตนเอง จะต้องชีแ้จงให้ผู้ รับการทดสอบ
เข้าใจและปฏิบตัถิกูต้องระหวา่งการทดสอบครูต้องคอยควบคมุดแูลและสงัเกตการณ์ทดสอบหาก
มีข้อบกพร่องไมเ่รียบร้อยจะท าการแก้ไขให้ด าเนินการทดสอบบรรลผุลเป็นอย่างดี 
 8. การด าเนินการภายหลงัการทดสอบ น าคะแนนท่ีได้ไปเทียบกบัเกณฑ์หรือแปลงเป็น
คะแนนมาตรฐาน แล้วท าการประเมินผลทัง้ทกัษะยอ่ยและทกัษะรวม เพ่ือแปลความหมายหรือ
ก าหนดระดบัเกรด ออกมาตามระเบียบวิธีทางสถิติ การก าหนดเกรดอาจใช้แบบอิงกลุ่ม โดยใช้
คะแนน (T - score) หรือแบบอิงเกณฑ์ตามร้อยละของคะแนน 
 
วิธีการวัดผลทางพลศึกษา 
 แบร์โร (Barrow 1979 อ้างถึงในผาณิต บลิมาศ 2522) กลา่วถึงวิธีการวดัผลท่ีใช้กนัมาก 
ได้แก่  
 1. บนัทกึประวตัสิว่นบคุคล (Anecdotal Record) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินพฤตกิรรม
ผู้ เรียนในการเรียนด้านจริยธรรม 
 2. แบบเลือกจากรายการ (Check List) เป็นเคร่ืองมือใช้รวบรวมข้อมลูทัง้ขบวนการทาง
พลศกึษาและผลการศกึษา 
 3. การสมัภาษณ์ (Interview) เหมือนแบบสอบถาม แตเ่ป็นการสอบถามแบบปากเปล่า 
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 4. การส ารวจ (Inventory) โดยมากใช้การวดัทศันคตทิางสขุภาพและประเมินพฤตกิรรม
ทางเจตคติ 
 5. การสงัเกต (Observation) เป็นการเฝา้ดพูฤตกิรรมการกระท าหรือสถานการณ์ของ
ผู้ เรียน 
 6. แบบวดัการกระท าของร่างกาย (Physical Performance Test) เป็นแบบวดัท่ีมีความ
เป็นปรนยั ใช้วดัการเคล่ือนไหวของมนษุย์ รวมทัง้ความสามารถทางกลไก สมรรถภาพกลไกทกัษะ
กีฬา รูปร่างและการโภชนาการ 
 7. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุ เพ่ือให้ได้ข้อมลูจากบคุคล
เก่ียวกบัสถานภาพปัจจบุนัและประสบการณ์ โดยให้กรอกคะแนนสอบถามท่ีท าขึน้ 
 8. มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) เป็นการน าขบวนการสงัเกตมาจดัล าดบัใช้
ประเมินความสามารถ ใช้วดัทศันคต ิความชอบ การมีน า้ใจนกักีฬา ความสามารถในการเลน่กีฬา
น ามาประเมินได้ถกูต้องและแนน่อน นอกจากนีย้งัได้แบง่ประเภทของแบบทดสอบทางพลศกึษา 
แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้ (Teacher – Made - Test) เป็นแบบทดสอบท่ีพบทัว่ๆไป เป็น
แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึน้เพ่ือใช้ในกระบวนการวดัผลท่ีตวัเองรับผิดชอบ ซึง่มีลกัษณะดงันีคื้อ 
  1.1 เหมาะสม หรือตรงกบัหนว่ยของการสอนท่ีครูก าหนดขึน้ตามเนือ้หาความ
ยากง่าย 
  1.2 การสร้างแบบทดสอบนัน้วิธีการ เคร่ืองมือ และการให้คะแนนขึน้อยู่กบัการ
ก าหนดของครูเอง โดยอาศยัความเท่ียงตรงจากหลกัสตูรเป็นเกณฑ์ 
  1.3 แบบทดสอบอาจจะไมเ่ป็นไปตามคะแนนมาตรฐานของสว่นการศกึษานัน้ๆ 
แตเ่ป็นคะแนนท่ีครูสร้างเกณฑ์คะแนนขึน้มาใช้เอง 
  1.4 เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างขึน้มาเองอยา่งง่ายๆ รวดเร็ว ดงันัน้อาจไมดี่เทา่กบั
แบบทดสอบมาตรฐาน 
  1.5 เป็นแบบทดสอบท่ีไมเ่หมาะท่ีจะให้คนอ่ืนๆ น าไปใช้อีกถึงแม้จะสอนวิชา
เดียวกนัเหมาะส าหรับของผู้สร้างเอง เพราะสมัพนัธ์กบัการสอนตามหลกัสตูรท่ีตนเองก าหนด 
  2.แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีวิธีการ
วดัของเคร่ืองมือและการหาคะแนนคงท่ีเป็นแบบทดสอบท่ีมีการสร้างขึน้และน ามาทดลองใช้ 
น ามาวิเคราะห์ดแูล้วเป็นแบบทดสอบท่ีใช้ได้ มีคา่ความเช่ือมัน่ได้สงู มีคา่ความเท่ียงตรงสงู และมี
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เกณฑ์การประเมินผลท่ีได้มาตรฐาน สามารถน ามาวดัได้เป็นอยา่งดีให้ผลการวดั แนน่อนถกูต้อง
และสามารถน าผลการวดัไปท าการประเมินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การสร้างแบบทดสอบ 
 ในการทดสอบทางพลศกึษานัน้ เม่ือครูพลศกึษาได้พิจารณาแบบทดสอบท่ีมีอยูแ่ล้ว
น ามาใช้ พบว่า แบบทดสอบท่ีมีอยูน่ัน้ไมเ่หมาะสมกบัผู้ เข้ารับการทดสอบหรือขาดความช านาญ
ในการใช้แบบทดสอบ หรือขาดอปุกรณ์ จงึมีความจ าเป็นท่ีจะสร้างแบบทดสอบขึน้ใหม ่ซึง่ครูพล
ศกึษาสามารถท าได้ เพียงแตต้่องมีความรู้ความเข้าใจขัน้ตอนวิธีการสร้างแบบทดสอบและมี
เทคนิคในการสร้าง โดยยดึหลกัวิทยาศาสตร์ก็จะท าให้แบบทดสอบคณุภาพน าไปใช้ได้ 
 
ขัน้ตอนวิธีการสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษา 
 วินิต กองบญุเทียม (2536) ได้เสนอแนะขัน้ตอนวิธีการสร้างแบบทดสอบทางพลศกึษา 
 1. ตัง้จดุมุง่หมายในการทดสอบว่าต้องการทดสอบอะไร เพ่ือท่ีจะได้สร้างเคร่ืองมือในการ
ทดสอบได้สอดคล้องกบัความต้องการ 

2. ศกึษาในทกัษะวิชาหรือกิจกรรมท่ีจะท าการทดสอบวา่มีเนือ้หาวิชา หรือทกัษะของ
แบบทดสอบจะได้สอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา หรือทกัษะตา่งๆ ของกิจกรรม 

3. ศกึษาแบบทดสอบตา่งๆ ท่ีมีผู้สร้างขึน้ หรือมีการวิจยัมาแล้วท่ีสอดคล้องหรือคล้ายคลงึ
กบัแบบทดสอบท่ีครูหรือผู้ ฝึกจะสร้าง เพ่ือสามารถท่ีจะดดัแปลงปรับปรุงน ามาสร้างเป็น
แบบทดสอบท่ีดีได้ 

4. ก าหนดโครงสร้างของแบบทดสอบท่ีจะสร้างวา่จะเป็นแบบทดสอบลกัษณะอย่างไรมีก่ี
รายการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัสิ่งตา่งๆ ให้เหมาะสม 

5. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบให้สมัพนัธ์กบัจดุมุง่หมาย เนือ้หา หรือทกัษะ กิจกรรมท่ีจะ
ท าการทดสอบ 

6. ทดสอบน าแบบทดสอบไปใช้โดยเลือกกลุม่ทดลอง ท่ีมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม 
7. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบให้ดีขึน้ โดยพิจารณาข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบ 
8. น าแบบทดสอบไปหาความเท่ียงตรง การหาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบกระท าได้

หมายวิธี คือ 
 8.1 โดยการเปรียบเทียบกบัแบบทดสอบมาตรฐาน 
 8.2 การเปรียบเทียบกบัผู้ เช่ียวชาญโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง

เชิงพินิจ 
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 8.3 การรับรองความเท่ียงตรงโดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ 
9. น าแบบทดสอบไปหาคา่ความเช่ือมัน่ การหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีหลายวิธี 

แตส่ าหรับการทดสอบทางพลศกึษา ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบปฏิบตัสิ่วนมากจะนิยมหาคา่ความ
เช่ือมัน่ โดยวิธีการสอบซ า้ (Test – retest) 

10. ถ้าแบบทดสอบมีหลายรายการควรน ารายการทัง้หลายมาหาคา่สหสมัพนัธ์ ซึง่กนัและ
กนัเม่ือพบว่า แบบทดสอบบางรายมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือไปด้วยกนัได้ก็ควรตดัทิง้ไป ให้เหลือ
ในกลุม่ท่ีมีหาสมัพนัธ์สงูเพียงรายการเดียว 

11. น าแบบทดสอบไปสร้างเกณฑ์ปกต ิ(Norm) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 
12. น าเอามาใช้ในการทดสอบและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือจะได้ใช้ตอ่ไป 
จากประเดน็ส าคญัในการวดัและประเมินผล คือ การวดัและประเมินผลท่ีครอบคลมุทกุ

ด้านทัง้ความรู้ ทกัษะ สมรรถภาพ สขุภาพ และคณุธรรม ครูผู้สอนควรวดัท่ีสมรรถภาพทางกาย 
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัและการพฒันาความสามารถในการ
ฝึกกิจกรรมากกว่าความถกูต้อง หรือความสมบรูณ์ในทกัษะกีฬานัน้ๆ ครูผู้สอนควรปรับการวดัผล
และประเมินผลให้ตรงตามหลกัสตูรและตามยคุสมยั 
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Power Point 
เพื่อใช้ประกอบการสอน การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
เร่ือง : บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
 
สิ่งท่ีมุ่งหวัง/วัตถุประสงค์ 
 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ 
 1. อธิบาย/อภิปราย ความส าคญัหรือสิ่งท่ีควรจะเป็นของบทบาทหน้าท่ีและ

จรรยาบรรณอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
 2. วิเคราะห์ เม่ือก าหนดสถานการณ์ตวัอยา่งได้อยา่งเหมาะสม 
กิจกรรมการอบรม 
 1. บรรยายโดยวิทยากร 
 2. อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผู้ เข้าอบรมกบัวิทยากร 
 3.การให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากร 
วิธีการฝึกอบรม 
1. วิทยากรบรรยาย เร่ืองจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
2. วิทยากรบรรยาย เร่ืองบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
3. วิทยากรบรรยาย เร่ืองคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
3. ร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้วิทยากรร่วมกบัผู้ เข้าอบรม สรุปองค์ความรู้

บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของอาจารย์ผู้สอนกรีฑา (15) 
สาระส าคัญ 
การเรียนการสอนรายวิชากรีฑาเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นในเร่ืองภาคทฤษฎี

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัไิด้อยา่งแท้จริง ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนจึงมีความ
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องใช้ทัง้ในสว่นของความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ รวมถึงรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเอง และจะต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิหน้าท่ี รวมถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบั
ผู้ เรียน 

ส่ือ 
1. Power point 
 2. เอกสารประกอบการอบรม 
 3. อปุกรณ์ส านกังาน เชน่ กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี เป็นต้น 
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แนวทางการประเมิน 
 1. การทดสอบความรู้ 
 2. การประเมินผลงานจากกิจกรรม 

 
เนือ้หาการอบรมหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

เร่ือง : บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 

 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครู 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครู เป็นกิจท่ีครูต้องท าให้เสร็จสิน้สมบรูณ์ ซึง่การ
กระท าของครูอาจจะเป็นไปโดยอาศยัหลกัคณุธรรม จริยธรรม หรือด้วยส านกึ ครูอาจารย์จะต้อง
ปฏิบตัหิน้าท่ีและมีความรับผิดชอบตอ่การสอน ถ่ายทอดศลิปะวิทยาการทกุสิ่งทกุอย่างให้แก้ศิษย์ 
เป็นกลัยาณมิตรของศิษย์ จะต้องอบรมสัง่สอนให้ศิษย์ตัง้อยูใ่นคณุงามความดี 
 
ความหมายของบทบาทและหน้าที่ 

บทบาท มีความหมายใกล้เคียงกบั หน้าท่ี  
บทบาท หมายถึง ภาวะท่ีต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแตล่ะบคุคล ถ้าบกพร่องไป

บ้าง ความเสียหายจะน้อยกวา่บกพร่องในหน้าท่ี 
หน้าท่ี หมายถึง กิจท่ีต้องกระท าหากหลีกเล่ียงละเลยจะก่อให้เกิดความเสียหายทัง้

ตนเองและผู้ อ่ืน 
 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครู (TEACHERS) 
 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครูตามค าวา่ TEACHERS มีดงันี ้

1. T (teaching) การสอน หมายถึง ครูมีหน้าท่ีและรับผิดชอบตอ่การสอนศิษย์ เพ่ือให้
ศษิย์มีความรู้ความสามารถในวิชาการทัง้หมายทัง้ปวง ซึง่ถือวา่เป็นงานหลกัของผู้ เป็นครูสอนทกุ
คน 

2. E (ethice) จริยธรรม หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่การอบรม 
ปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียน ซึง่ถือวา่เป็นหน้าท่ีหลกัอีกประการหนึง่ของความเป็นครู 
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3. A (academic) วิชาการ หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่วิชาการทัง้
ของจนเองและของนกัเรียนซึ่งความจริงแล้วงานของครูต้องเก่ียวข้องกบัวิชาการอยู่ตลอดเวลา 
เพราะวิชาชีพครูต้องใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือประกอบวิชาชีพ 

4. C (Cultural heritage) การสืบทอดวฒันธรรม หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตอ่การสืบทอดวฒันธรรม การสอนศลิปะวิทยาการตา่งๆ ให้ลกูศษิย์นัน้ย่อมถือวา่เป็น
การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหนึง่ไปสู่คนอีกรุ่นหนึง่ 

5. H (Human erlationship) การมีมนษุยสมัพนัธ์ หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์กบับคุคลตา่งๆ ท่ีครูต้องเก่ียวข้องสมัพนัธ์ด้วย เพราะมีมนษุย
สมัพนัธ์ท่ีดีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและหมูค่ณะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประโยชน์ต่อโรงเรียน 

6. E (evaluation) การประเมินผล หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่การ
ประเมินผลตอ่การเรียนของศิษย์ งานของครูในด้านนีถื้อว่ามีความส าคญัมากอีกประการหนึง่ ทัง้นี ้
เพราะการประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวดัความเจริญก้าวหน้าของศษิย์ในด้านตา่งๆ 

7. R (research) การวิจยั หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยการต้อง
พยายามความรู้ความจริงเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาเก่ียวกบัตวันกัเรียน 

8. S (service) การบริการ หมายถึง ครูต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่การบริการ
ศษิย์และผู้ปกครอง แตบ่างครัง้ก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้บริการแก่ประชาชนในท้องถ่ินด้วย แต่
โดยธรรมชาตแิล้วงานบริการหลกัของครูคือบริการให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามให้
นกัเรียน บางครัง้ครูต้องให้บริการด้านค าปรึกษาหรือในด้านสขุภาพอนามยัแก่ชมุชน รวมทัง้ชว่ย
แก้ปัญหาให้ชมุชนรอบๆ โรงเรียนอีกด้วย 
 
หน้าท่ีของครูท่ีพงึประท าต่อศิษย์ 

 1. ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี 
 2. สอนให้เข้าใจแจม่แจ้ง 
3. สอนศลิปวิทยาให้สิน้เชิง 
4. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ 
5. สร้างเคร่ืองคุ้มภายในสารทิศ 
สรุป บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของครู เป็นกิจท่ีครูต้องท าให้เสร็จสิน้สมบรรูณ์ ครู

อาจารย์ต้องมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตอ่การสอน การปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ต้อง
ปฏิบตังิานวิชาการ มีการสร้างความสมัพนัธภาพกบับคุคลตา่งๆ ประเมินผลการเรียนการสอน ท า



  271 

วิจยั เพ่ือแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และบริหารสงัคม ครูตามหลกัทางพระพทุธศาสนามี 2 
ด้านใหญ่ ท่ีต้องปฏิบตั ิคือ 

1. ต้องท าหน้าท่ีเป็น สิปปทายก คือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ศลิปะวิทยาการตา่งๆ ทกุสิ่งทกุ
อยา่งแก่ศษิย์ 

2. ครูท าหน้าท่ีเป็นกลัยาณมิตรของศษิย์ คือต้องคอยอบรมสัง่สอนตกัเตือนให้แก่ศษิย์
ตัง้อยูใ่นคณุธรรมความดีตา่งๆ รู้คณุโทษ  

 
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู  

ความหมาย 
จรรยาบรรณในวิชาชีพหมายถึงประมวลมาตรฐานความประพฤตท่ีิผู้ประกอบวิชาชีพ

จะต้องประพฤตปิฏิบตัเิป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบตัิอยา่งถกูต้องเพ่ือผดงุเกียรติและ
สถานะของวิชาชีพนัน้ก็ได้ผู้กระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยวา่กล่าว ตกัเตือน ถกูพกั
งาน หรือถกูยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้  

ความส าคัญ  
จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่งส าคญัในการท่ีจะจ าแนกอาชีพวา่เป็นวิชาชีพหรือไม ่อาชีพ

ท่ีเป็น “วิชาชีพ” นัน้ก าหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการก าหนดมาตรฐานของความประพฤตขิองผู้
อยูใ่นวงการวิชาชีพซึง่เรียกว่า “จรรยาบรรณ“ ส่วนลกัษณะ “วิชาชีพ ” ท่ีส าคญัคือ เป็นอาชีพท่ีมี
ศาสตร์ชัน้สงูรองรับ มีการศกึษาค้นคว้าวิจยัและพฒันาวิชาชีพมีการจดัการสอนศาสตร์ดงักลา่วใน
ระดบัอดุมศกึษาทัง้การสอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบตัจินผู้ เรียนเกิดความช านาญ และมี
ประสบการณ์ในศาสตร์นัน้ นอกจากนีจ้ะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี 
“จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพ่ือให้สมาชิกในวิชาชีพด าเนินชีวิตตามหลกัมาตรฐานดงักลา่วหลกัท่ี
ก าหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทัว่ไป คือ แนวความประพฤตปิฏิบตัท่ีิมีตอ่วิชาชีพตอ่ผู้ เรียน ตอ่
ตนเอง และตอ่สงัคม ดงันี ้ 

จรรยาบรรณต่ออาชีพ  
ผู้ ท่ีอยูใ่นวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการด ารงวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับ คือ  
1. ศรัทธาตอ่วิชาชีพ ผู้ ท่ีอยูใ่นวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาตอ่วิชาชีพครู 

เห็นวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีคณุคา่ มีประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็นอาชีพท่ีสร้างคนให้มี
ความรู้ความสามารถ และเป็นคนท่ีพงึประสงค์ของสงัคม ผู้อยูใ่นวิชาชีพจะต้องมัน่ใจ ในกา
ประกอบวิชาชีพนีด้้วยความรัก และช่ืนชมในความส าคญัของวิชาชีพ  
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2. ธ ารงและปกปอ้งวิชาชีพ สมาชิกของสงัคมวิชาชีพต้องมีจิตส านกึในการธ ารง ปกปอ้ง 
และรักษาเกียรตภิมูิของวิชา ไมใ่ห้ใครมาดหูมิ่นดแูคลน หรือเหยียบย ่า ท าให้สถานะของวิชาชีพ
ต้องตกต ่า หรือ มวัหมองการธ ารงปกปอ้งต้องกระท าทนัทีเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีไมพ่งึปรารถนาหรือ
ต้องมีการแก้ไขขา่วหรือประท้วงหากมีขา่วคราวอนัก่อให้เกิดความเสียหายตอ่วิชาชีพ  

3. พฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพ หน้าท่ีของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การท่ีต้อง
รับผิดชอบในการศกึษา ค้นคว้าวิจยั สร้างความรู้และเผยแพร่ความรู้ เพ่ือท าให้วิทยาการในศาสตร์
สาขาวิชาชีพครูก้าวหน้าทนัสงัคมทนัเหตกุารณ์ ก่อประโยชน์ตอ่ประชาชนในสงัคม ท าให้คนเก่ง 
และฉลาดขึน้ โดยวิธีการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้ เรียนรักเรียน ใฝ่รู้ ชา่งคิด ทีวิจารณญาณ มี
บคุลิกภาพท่ีพงึประสงค์ มากขึน้  

4. สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องสร้าง
องค์กรวิชาชีพให้คงมัน่ธ ารงอยูไ่ด้ด้วยการเป็นส่ือกลางระหวา่งสมาชิก และเป็นเวทีให้คนในวงการ
ได้แสดง ฝีมือและความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหมข่องการเรียนการสอนตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการสร้างแบบเรียนใหม ่ๆ การเสนอแนวความคิดหา่ในเร่ืองของการพฒันา
คน การเรียนการสอน และการประเมินผล 

5. ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสงัคมวิชาชีพต้องร่วมมือกนัในการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการเคล่ือนไหวในเร่ืองของความคดิ หรือการจดัประชมุ สมัมนา 
แลกเปล่ียนแนวความคดิเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง กิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กร หากไมไ่ด้
รับความสนบัสนนุจากสมาชิกแล้ว ท าให้องค์กรวิชาชีพขาดความส าคญัลงและไมส่ามารถด าเนิน
ภารกิจขององค์กรวิชาชีพตอ่ไปได้บทบาทของการธ าดงมาตรฐานและการสง่เสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย ถ้าไมมี่ปริมาณสมาชิกท่ีสนบัสนนุเพียงพอ  

จรรยาบรรณต่อผู้เรียน  
ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบตัติอ่ผู้ เรียน 9 ประการ คือ  
1. ตัง้ใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูต้องพยายามท่ีจะท าให้ลกูศิษย์เรียนด้วย

ความสขุ เรียนด้วยความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามท่ีจะรู้ในศาสตร์นัน้ ครูจึงต้องตัง้ใจ
อยา่งเตม็ท่ีท่ีจะศกึษาวิชาการทัง้ทางศาสตร์ท่ีจะสอน ศาสตร์ท่ีจะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูต้อง
พยายามท่ีจะหาวิธีการใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน  

2. รักและเข้าใจศษิย์ ครูต้องพยายามศกึษาธรรมชาตขิองวยัรุ่น ว่ามีปัญหามีความไวตอ่
ความรู้สกึ (sensitve) และอารมณ์ไมม่ัน่คง ครูจงึควรให้อภยั เข้าใจ และหาวิธีการให้ศษิย์
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอนัไม่พงึประสงค์ครูต้องพยายามท าให้ลกูศษิย์รักและไว้ใจเพื่อท่ีจะได้กล้า
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ปรึกษาในสิ่งตา่งๆแล้วครูก็จะสามารถชว่ยให้ศษิย์ประสบความส าเร็จในการเรียน และการ
ด ารงชีวิตได้อยา่งถกูต้อง  

3. สง่เสริมการเรียนรู้ปัจจบุนัการสง่เสริมให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองหรือการ
เรียนรู้จากการชว่ยเหลือกนัในกลุม่อาจจะท าให้ผู้ เรียนมีวิธีการหาความรู้จากแหลง่ตา่ง ๆ ด้วย
ตนเองมากขึน้มากกวา่จะคอยให้ครูบอกให้แตฝ่่ายเดียว ครูจงึจ าเป็นต้องชีช้่องทางให้ผู้ เรียนหาวิธี
การศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึน้  

4. ยตุธิรรม อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนซ่ือสตัย์ ยตุธิรรม ไมมี่
อคตลิ าเอียงตอ่ลกูศษิย์ ไมเ่ห็นวา่คนท่ีมีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจ หรือพอใจแตเ่ฉพาะศษิย์ท่ีเรียน
เก่ง ไมส่ร้างปัญหาเทา่นัน้ ครูต้องมีความเป็นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมท่ีจะอธิบายวิธีการ
ให้คะแนน และการตดัเกรดได้ ครูต้องรอบคอบในการรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครัง้ก็
จะท าให้ผู้ เรียนท่ีควรได้คะแนนดี ๆ กลบัได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป  

5. ไมแ่สวงหาประโยชน์จากผู้ เรียน ลกัษณะของครูจะต้องเป็นผู้ไมแ่สวงหาอามิสสินจ้าง 
เงินไมใ่ชส่ิ่งท่ีสร้างความสขุเสมอไป ครูจงึจะต้องมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการกระท าใด ๆ 
อนัจะก่อให้เกิดความเข้าใจได้วา่ ครูก าลงัหาประโยชน์จากศษิย์อย่างไมเ่ป็นธรรม  

6. ท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ครูมีอิทธิพลตอ่ศษิย์ทัง้ด้านวาจา ความคิด บคุลิกภาพ และ
ความประพฤต ิครูจงึจะต้องพฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพ่ือให้ลกูศษิย์ได้ซมึซบัสิ่งท่ีท าจากตวัครูไป 
เม่ือศษิย์เกิดศรัทธาในความสามารถของครู ศษิย์อาจจะเลียนแบบความประพฤตขิองครูไปอยา่ง
ไมไ่ด้เจตนา เชน่ การตรงตอ่เวลา การพดูจาชดัเจน การแสดงความคิดเห็นท่ีตรงไปตรงมา สภุาพ
เรียบร้อย เป็นต้น  

7. ให้เกียรตผิู้ เรียน การยกย่องให้เกียรตผิู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจ และ
เกรงใจผู้สอน ครูไมค่วรใช้อ านาจในทางท่ีผิด เชน่ พดูจาข่มขู ่ใช้ค าพดูไมส่ภุาพ เปล่ียนช่ือผู้ เรียน 
เยาะหยนัหรือดถูกูผู้ เรียน การเคารพผู้ เรียนในฐานะปัจเจกบคุคลเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความเข้าใจ 
และการเรียนรู้ท่ีดี เม่ือผู้ เรียนได้รับการปฏิบตัอิยา่งดี ย่อมก่อให้เกิดพลงัในการศกึษาตอ่ไป  

8. อบรมบม่นิสยั ม.ล. ป่ิน มาลากลุ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการได้สง่เสริม
สนบัสนนุให้ครูมีบทบาทหน้าท่ีในการอบรมบม่นิสยัเดก็ โดยทา่นเช่ือว่า “การอบรมบม่นิสยัใคร ๆ
นัน้เพียงแคว่นัละนาทีก็ดีถม” ดงันัน้ครูควรแบง่เวลาในการอบรมบม่นิสยัผู้ เรียน เชน่ ก่อนการสอน
แตล่ะชัว่โมงอาจชีแ้นะหรือให้ความคดิท่ีดีแก่ผู้ เรียนได้ ครูควรถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องสอนคนให้เป็น
คนดี  



  274 

9. ชว่ยเหลือศษิย์ผู้ เรียนมาอยูใ่นสถานศกึษาพร้อมด้วยประสบการณ์และปัญหาท่ี
แตกตา่งกนัออกไปดงันัน้ครูจงึมีหน้าท่ีท่ีจะต้องสงัเกตความผิดปกตหิรือข้อบกพร่องของศษิย์ และ
พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือได้อย่างทนัทว่งที ไมใ่ห้ศษิย์ต้องก้าวถล าลกึลงไปในพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึ
ประสงค์  

นอกจากจรรยาบรรณตอ่ศษิย์แล้ว ครูจะต้องมีความประพฤตปิฏิบตัติอ่ตนเอง ด้วยคือ 
จรรยาบรรณตอ่ตนเอง ครูจะต้องพฒันาตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้มีลกัษณะพฤตกิรรม ดงันี ้ 

1. ประพฤตชิอบ ครูต้องตัง้ตนไว้ในท่ีถกูท่ีควรสามารถบงัคบัตนเองให้ประพฤติแตส่ิ่งท่ีดี
งามถกูต้อง  

2. รับผิดชอบ ครูต้องฝึกความรับผิดชอบ โดยตัง้ใจท างานให้ส าเร็จลลุว่ง มีความ
ผิดพลาดน้อย  

3. มีเหตผุล ครูต้องฝึกถามค าถามตนเองบอ่ย ๆ ฝึกความคดิวิเคราะห์หาเหตหุาผล หา
ข้อดีข้อเสียของตนเอง และเร่ืองตา่ง ๆ เพ่ือท าให้ตนเองเป็นคนมีเหตผุลท่ีดี  

4. ใฝ่รู้ การติดตามข่าวสารข้อมลูอยูเ่สมอ ๆ ท าให้ครูมีนิสยัใฝ่รู้ อยากทราบค าตอบใน
เร่ืองตา่ง ๆ ครูควรมีความรู้รอบตวัอยา่งดีทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูด ารงชีพ
ในสงัคมได้อยา่งเป็นสขุ ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้ และชีแ้นะสิ่งท่ีถกูต้องให้ศษิย์ได้  

5. รอบคอบ ครูต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการด าเนิน
กิจการตา่ง ๆ การท ากิจกรรม เชน่ ควบคมุบญัชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตวัเลขชดัเจนไมต่ก
หลน่ ท าให้เกิดการผิดพลาดท่ีเป็นผลร้ายทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน  

6. ฝึกจิต การพฒันาจิต ท าให้ครูอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุและสง่ผลท าให้ครูท างาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ครูจงึต้องหมัน่ฝึกจิตของตนให้สงูสง่ สงูกวา่มาตรฐาน ระงบัอารมณ์
ไมดี่ คิดอะไรได้สงูกว่ามาตรบานและคดิเป็นบวก มากกว่าคดิลบหรือคิดร้าย  

7. สนใจศษิย์ การสนใจพฒันาการของผู้ เรียน เป็นสว่นหนึง่ท่ีจะท าให้วิชาชีพครูก้าวหน้า 
เพราะถ้าไมมี่ผู้ เรียนก็ไมมี่วิชาชีพครู ครูจงึจ าเป็นต้องศกึษาหาความรู้เก่ียวกบัลกัษณะธรรมชาติ
ผู้ เรียน การแก้ปัญหาผู้ เรียน การสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  

สรุปได้วา่ จรรยาบรรณ คือ ประมวลพฤติกรรมท่ีก าหนด ลกัษณะมาตรฐานการกระท า
ของครู อนัจะท าให้วิชาชีพครูก้าวหน้าอย่างถาวร โดยท่ีครูจะต้องด าเนินการเรียนการสอนโดยการ
ยดึจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพตอ่ผู้ เรียน และตอ่ตนเอง ในการท าหน้าท่ีของครูให้สมบรูณ์ . 
https://www.kroobannok.com/2605 
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คุณลักษณะครูพลศึกษาท่ีดี 
ครูพละท่ีดีจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัพละศกึษา ด้านวิชาจะต้องมีความช านาญของกีฬามี

ความรู้ทัง้การปอ้งกนัและสาเหตจุากกีฬาแตล่ะประเภทและทัง้มีความรู้ทางด้านวิชาการไมน้่อย
กวา่พลศกึษาและมีความประพฤตท่ีิดีเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชนในสงัคมและมี
ความรู้ทางด้านวิชาการท่ีนอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถแก่ผู้ เรียนนอกเหนือจากพละและ
ควรมีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีของครูควรสร้างความเข้าใจของครูเพ่ือท่ีจะได้มีการชว่ยเหลือเอือ้เฟือ้ซึง่กัน
และกนัครูพละจะต้องมีบคุลิกภาพท่ีดีแตง่กายเหมาะสมมีอารมณ์มัน่คงพดูเสียงดงัชดัเจนและมี
ลกัษณะของความเป็นผู้น าครูพละจะต้องรู้จกัเสียสละเพ่ือประโยชน์สว่นรวมไมเ่ห็นแก่ตวัสามารถ
ท างานนอกเวลาได้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆด้านการสอนครูพละจะต้องมีการเรียนการสอนท่ีดีรู้จกั
พฒันาน าไปปรับปรุงเพ่ือให้ได้ผลดีแก่ตวัผู้ เลน่และสามารถปกครองนกัเรียนให้อยูใ่นระเบียบวินยั
ควบคูไ่ปกบัการอบรมศีลธรรมเพ่ือให้เป็นคนดีของสงัคม 

บุคลิกภาพท่ีครูพละควรมี คือ  
- ครูควรสงบเสง่ียมต้องระมดัระวงัในการวางตวัเสมอ 
- ครูควรแตง่กายเรียบร้อยไม่แตง่กายน าสมยั และใช้เคร่ืองส าอางแตพ่อประมาณ 
- พดูจาไพเราะอยูเ่สมอ 
- พดูดงัฟังชดัเจน 
- มีอารมณ์เย็นไมใ่จร้อนและไมเ่อาแตใ่จจนเกินไป 
- มีสขุภาพแข็งแรงทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
- มีลกัษณะเป็นผู้น าและเป็นท่ีพึง่พิงได้ 
- สามารถให้ค าปรึกษาทัง้ทางวิชาการและเร่ืองสว่นตวัได้ 
การปฏิบัตหิน้าที่ในการสอน 
- นกัพลศกึษาจะต้องมีใจรักและผกูพนัในการสอน เข้าตามเวลาท่ีก าหนดเอาใจใสใ่น

การสอน 
- นกัพลศกึษาจะต้องอทุิศก าลงักายและก าลงัใจเพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
- นกัพลศกึษาจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีการสอนต้องซ่ือสตัย์ตอ่หน้าท่ีโดยไมค่ านงึถึง

ผลประโยชน์ส่วนตวั 
- นกัพลศกึษาจะต้องยอมรับผลในการสอนของตนเองด้วยความเตม็ใจแม้วา่ผลการสอน

นัน้จะเป็นไปในลกัษณะใดก็ตาม 
- นกัพลศกึษาจะต้องเตรียมตวัและเตรียมบทเรียนให้พร้อมท่ีจะเข้าสอน 
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- นกัพลศกึษาจะต้องจดัสถานท่ีและอปุกรณ์ในการสอนให้เพียงพอ 
- นกัพลศกึษาจะประเมินผลการสอนของตนเองเพ่ือน ามาแก้ไขเป็นระยะ 
- นกัพลศกึษาจะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ าและสม ่าเสมอโดยไม่หวงัผลตอบแทน

ใดๆ 
- นกัพลศกึษาจะส านึกและระลกึถึงบญุคณุผู้ ท่ีเคยได้ท าประโยชน์แก่วิชาชีพพลศกึษา 
- นกัพลศกึษาจะพยายามหาทางตอบแทนบญุคณุผู้ ท่ีเคยท าประโยชน์แก่วิชาชีพพล

ศกึษา 
นกัพลศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีจรรยาบรรณอยา่งน้อยท่ีสดุดงัท่ีกล่าวมาแล้วนีน้อกจากวา่จะชว่ย

นกัพลศกึษาจะเป็นผู้ ท่ีมีความงามทัง้กายวาจาและใจเป็นท่ีนา่รักนา่นบัถือเล่ือมใสในบคุคลทัว่ไป
ท่ีได้พบเห็นและรู้จกัแล้วยงัจะชว่ยให้การปฏิบตังิานในวิชาชีพพลศกึษาได้ผลดียิ่งขึน้และเป็น
ประโยชน์แก่สงัคมโดยส่วนรวมอีกด้วย 
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Power Point 
เพื่อใช้ประกอบการสอน บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้เช่ียวชาญ



 
 

 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
ขัน้ตอนท่ี 1 

 
1. ดร. ศศธิร อินตุน่     หวัหน้าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  
        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2. นางสนุิสา ดาราเรือง    ผู้ ฝึกสอนกรีฑา โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค์ 

3. ดร.ไพญาดา สงัข์ทอง    อาจารย์ภาควิชาพลศกึษา  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ดร.จรูญศกัดิ ์เบญมาตย์   อาจารย์ภาควิชาพลศกึษาและนนัทนาการ  
        มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

5. นาวาตรีวิศน ุโสภานิต   ผู้ ฝึกสอนทีมชาตไิทย สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  291 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
ขัน้ตอนท่ี 2 

 
1. รศ.ดร.ไพบลูย์ ศรีชยัสวสัดิ ์  วิทยากรอบรมผู้ ฝึกสอน – ผู้ตดัสินกรีฑา  
        สมาคมกรีฑาแหง่ประเทศไทย 

2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถาวร กมทุศรี  คณะอนกุรรมการเทคนิคกีฬากรีฑา  
        กีฬามหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทย กกมท.  
        อาจารย์ประจ าวิทยาลยัวิทยาศาสตร์ 
        และเทคโนโลยีการกีฬา  
        มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. ดร.นรินทร์ สทุธิศกัดิ ์   วิทยากรอบรมผู้ ฝึกสอน – ผู้ตดัสินกรีฑา  
สมาคมกรีฑาแหง่ประเทไทย 

        อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ สถาบนัการพลศกึษา  
        วิทยาเขตชลบรีุ 

4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณฐักาณต์ ขนัทอง  อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์  
        มหาวิทยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ 

5. ดร.ชินวตัร ไขเ่กต ุ    หวัหน้าสาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
        มหาวิททยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบการเก็บข้อมูลการวิจัยในระยะต่างๆ



 
 

 

ขัน้ตอนท่ี 1  
การศึกษาสภาพ ความต้องการ และความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูสภาพ ความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาพลศกึษาท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ในมหาวิทยาลยัราชภฏั  

    
 

    
 

    

ภาพประกอบ 94 สภาพ ความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรมอาจารย์ประจ า    
สาขาวิชาพลศกึษาท่ีมีบทบาทเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 

2. การสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) กบัผู้ทรงเช่ียวชาญ ด้านการจดัท าหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมและการสอนวิชากรีฑา จ านวน 5 คน 
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ขัน้ตอนท่ี 2 
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ด าเนินการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (workshop) โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
เพ่ือสร้างร่างหลกัสตูร คูมื่อการใช้หลกัสตูร และเคร่ืองมือการประเมินหลกัสตูร 

 
 

 

ภาพประกอบ 95 การสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) กบัผู้ทรงเช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 



  295 

ขัน้ตอนท่ี 3 
การทดลองและประเมินผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ขัน้ตอนการจดัอบรมเพ่ือทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา 
ของมหาวิทยาลยัราชภฏั กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นอาจารย์ราชภฎั จ านวน 30 คน 

 
 

    

 

ภาพประกอบ 96 การจดัอบรมเพื่อทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชากรีฑา ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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