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อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สปุราณี ขวญับญุจนัทร์  

  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)ศึกษาสภาพ ปัญหาและความ

ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา  
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 2) สร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  3) การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ในสถานการณ์จริง ผลการวิจยัพบว่า1. โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนทัง้หมดตัง้อยู่ในสถานที่ห่างไกล การ
จดัการเรียนการสอนในรายวิชาพลศกึษา โดยส่วนใหญ่เป็นบทบาทหน้าที่ของครูประจ าชัน้ ปัญหาที่พบเกิดจาก
การที่ไม่มีครูที่มีวฒุิการศึกษาทางพลศึกษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้ครูขาดความรู้ความเข้าใจและทกัษะ 
และปัญหาในเร่ืองความพร้อมของสถานที่/วสัดอุปุกรณ์การสอน ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นพบว่า ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนมีความต้องการจ าเป็นในด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้พลศึกษา  เป็นล าดบัที่ 1 
(PNIb=0.22) รองลงมาคือด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา และเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้
พลศึกษา (PNIb=0.21 ,0.16) ตามล าดับ 2. หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึน้โดยมีกรอบในการสังเคราะห์ตาม
องค์ประกอบของหลกัสูตร 9 ประการ คือ 1) หลักการของหลกัสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 3) โครงสร้าง
หลกัสตูรฝึกอบรม 4) ก าหนดการฝึกอบรม 5) แนวทางการจดักิจกรรม 6) ระยะเวลาการฝึกอบรม 7) ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 8) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ 9) การประเมินผลการฝึกอบรม3. ผลการทดลองใช้และประเมินผล
หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในสถานการณ์จริงพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้พลศกึษา, หลกัสตูรฝึกอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน, ครูประถมศกึษา 
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This study was research and development and aimed to 1) study the state, problem, 

and need to the physical education instruction development training curriculum for border patrol 
police teachers; 2) to construct a physical education instruction development training curriculum for 
border patrol police teachers at the primary school level ; 3) experiment with and assess the physical 
education instruction development training curriculum for border patrol police teacher in primary 
schools in real life situations for the purposes  experimentation and assessment of the training 
curriculum of developing the physical education instruction for border patrol police teachers at the 
primary schools level. The results of the research found the followin 1.Overall, the border patrol 
police schools used instruction in physical education taught by class teachers. The problems were 
mostly from the class teachers who did not have any skills and comprehension in teaching physical 
education and place/materials. The results of the needs analysis showed that the border patrol police 
teachers firstly needed  skills of physical education instruction (PNIb=0.22), and then knowledge of 
instruction of physical education and attitudes toward physical education (PNIb=0.21 ,0.16) in order. 
2.  The training curriculum was based on an analysis of the components of the curriculum, which 
included nine items such as 1) curriculum principle, 2) curriculum aims, 3) curriculum structure, 4) 
curriculum identification, 5) directions for management activities, 6) times, 7) participants, 8) 
materials, and 9) evaluation.3.The results of the experiment and assessment the training curriculum 
of developing the physical education instruction for border patrol police teachers at the primary 
school level showed that the target group had higher knowledge, skill, and attitude with a statistical 
significance of .05 
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ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครัง้นี  ้ผู้วิจยัขออุทิศแด่ผู้ มีพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณอย่างสงูยิ่ง
อีกครัง้ 
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บทที่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ภายใต้กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่าย

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สงักัดกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีพืน้ที่ดูแลรับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี  
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาให้กบัเด็กในพืน้ที่ห่างไกลทุรกนัดารการเดินทางเข้าถึงค่อนข้าง
ล าบาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลายเชือ้ชาติ อาทิ มอญ กระเหร่ียง แขก พม่าจากข้อมูลข้างต้น
สอดคล้องกับผู้ วิจัยซึ่งลงพืน้ที่สภาพการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่โรงเรียนจะใช้ครูประจ า
ชัน้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโดยครูในโรงเรียนประกอบด้วยครูต ารวจตระเวน
ชายแดน 3 ประเภทคือ 1) จากการเป็นต ารวจแล้วมาเป็นครูโดยได้มีการจดัอบรมและส่งเสริมครู
ในสงักัดให้มีการอบรม และเรียนเพิ่มเติมเพราะส่วนใหญ่จะเป็นครูที่มีคุณวฒุิ มธัยมศึกษาปีที่6 
สอนโดยใช้ประสบการณ์ 2) ครูต ารวจตะเวนชายแดนที่มาจาก ครุทายาท คือเป็นครูต ารวจตระเวน
ชายแดนที่เป็นศิษย์เก่าและเรียนต่อจนจบในระดบัปริญญาตริและมีคณุวฒุิครู และ  3) ครูต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่มาจากการสอบโดยการใช้คณุวฒุิปริญญาตรี  โดยครูต ารวจตระเวนชายแดน 
นัน้จะท าการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการสอนในทุกช่วงชัน้ตามการโยกย้ายและการ
ปรับเปลี่ยนของก าลงัพล โดยในเร่ืองของกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ทางโรงเรียนได้มีการจดั
สอนวิชาพลศึกษาโดยจะเน้นส่งเสริมให้ออกก าลังกายในวันพุธ โดยการสอนส่วนใหญ่ของ
ครูผู้สอนจะสอนตามความถนดัและความสามารถประสบการณ์ของครูผู้สอนโดยจะมีการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายของนกัเรียนแตก่็พบวา่เด็กสว่นใหญ่จะไม่มีทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน มีการ
ใช้กิจกรรมกีฬาในเร่ืองของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามบริบทของพืน้ที่ โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนจะสอนและเน้นในเร่ืองของทกัษะวิชาชีพและวิชาพืน้ฐานเนื่องจากการที่ มีปัญหา
ในเร่ืองของเชือ้ชาติที่อพยพถิ่นฐาน ที่ประกอบไปด้วย ไทย กระเหร่ียง มอญ พม่า ทวาย ลาว แขก 
อาจจะมีปัญหาในเร่ืองการสื่อสารแต่เม่ือนักเรียนได้เข้ารับการศึกษาก็จะสามารถพัฒนาและ
สื่อสารกันได้โดยวิชาพืน้ฐานที่จะเน้นก็จะเป็นวิชาภาษาไทย สงัคม วิทยาศาสตร์โดยมีโครงการ
ต่างๆเข้ามาเพื่อสง่เสริมคณุภาพของนกัเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในทกุพืน้ที่ 

ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัเห็นถึงปัญหา และได้สอบถามความต้องการของผู้บริหาร และครูต ารวจ
ตระเวนชายแดนในกองก ากับการที่ 13 ในระดบัประถมศึกษานัน้ยินดีเข้าร่วมรับการอบรมตาม
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ความสมคัรใจในการพฒันาศกัยภาพของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามนโยบายของการ
พฒันาศกัยภาพของ โดยปัญหาที่พบสว่นใหญ่จากการลงพืน้ที่ท าให้ได้เห็น 4 ประเด็น ดงันี ้ 

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางด้านพลศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ภายใต้กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 นัน้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมเพื่อ
พฒันาศกัยภาพของครูจากมหาวิทยาลยัราชภฏั 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ
นคร มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาญจนบรีุ โดยจะมีการจดัหมนุเวียนเพื่อจดัอบรมและพฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ภายใต้กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 อาทิ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย สงัคม และนาฏศิลป์ ตลอดจนสาขาวิชาปฐมวัย เพื่อให้ครูที่สอนสามารถปฏิบตัิการ
สอนในระดบัประถมศึกษาได้อย่างครอบคลมุ แต่ในการลงพืน้ที่ส ารวจพบว่า ยงัไม่มีการจดัอบรม
ครูในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แต่ได้มีการส่งครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไป
อบรมโค้ชต้นแบบกบักรมพลศึกษา ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนทางด้านการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษา เพราะการอบรมโค้ชต้นแบบเป็นการจดัอบรมตามความสนใจของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน แล้วน ามาขยายผลต่อ ในการจดัท าทีมกีฬา ซึง่ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการจดัการ
เรียนรู้ทางด้านพลศกึษา 

ประเด็นที่ 2 จากการสัมภาษณ์ครูใหญ่และครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ในระดบัประถมศกึษาพบวา่ การจดัการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนัน้ได้จดัชัว่โมงเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งมีการจดัการ
เรียนวิชาพลศึกษาในช่วงเวลาวันพุธบ่ายเท่านัน้ โดยการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนจะเน้นวิชาหลกัและวิชาชีพให้กบัเด็กนกัเรียน และมองข้ามในสว่นของวิชาพลศกึษา 

ประเด็นที่ 3 ครูที่ท าการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาส่วนใหญ่นัน้ไม่ได้จบวฒุิทาง 
พลศกึษา แตจ่ะมีการสอนในวิชาพลศกึษาจากครูต ารวจตระเวนชายแดนท่ีมีความถนดักีฬาเฉพาะ
ด้านของตนเอง เพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอน โดยมองข้ามทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 

ประเด็นที่ 4 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ภายใต้กองก ากบัการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 จะมีการหมุนเวียนอัตราก าลังพล ในเร่ืองของการโยกย้ายและการเปลี่ยนระดับ 
ช่วงชัน้ ซึ่งจะต้องสามารถสอนได้ทุกระดับ ในระดับประถมศึกษา ท าให้เกิดปัญหาความไม่
ต่อเน่ืองของการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
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จากการศึกษาการน าเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนพล
ศึกษาของครูประถมศึกษาที่ไม่มีวุฒิครูพลศึกษาพบว่า 1) สภาพการสอนพลศึกษา ครูพลศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 55 ปีขึน้ไป จบปริญญาตรี เอกประถมศึกษา มีประสบการณ์
สอนวิชาพลศึกษา 21 ปี ขึน้ไป มีชัว่โมงการสอนมากกว่า 20 คาบต่อสปัดาห์ ได้รับมอบหมายให้
สอนพลศึกษา เนื่องจากมีความสามารถทางการกีฬา เคยเข้าร่วมอบรมทางพลศึกษาเร่ืองการ
ตดัสินกีฬาและการเป็นผู้ ฝึกสอนกีฬา มีการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนของการสอน
พลศกึษามีการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนการสอนพลศกึษา สมรรถนะในการจดัการ
เรียนการสอนพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ ด้านหลกัสตูรและ
เนือ้หา ด้านการสอนพลศึกษา ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านอื่นๆ 
ได้แก่ความรู้ ทกัษะการปฏิบตัิงาน และด้านการปฏิบตัิตน ครูส่วนใหญ่ต้องการเข้าอบรมในการ
พฒันาเร่ืองหลกัสตูรและเนือ้หา การสอนพลศกึษา ด้านการวดัและประเมินผลทางพลศกึษา และ
ต้องการซือ้สื่อและอปุกรณ์ 2) เปรียบเทียบสมรรถนะเม่ือจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ท างาน
มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 3) แนวทางการพฒันาอบรมในเร่ืองพฒันาหลกัสตูร
และเนือ้หา การสอนพลศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา (นงค์ณภัส ปาแก้ว. 
2558) และการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในเขตภาคกลางตะวนัตก 
พบวา่ 1) ด้านหลกัสตูรและกิจกรรมทางพลศกึษา ในทศันะของผู้บริหาร ครูพลศกึษา และนกัเรียน 
โดยภาพรวมพบว่าสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการเรียนการสอนพลศกึษา 
ที่ เกิดขึน้อยู่ในระดับน้อย 2) ด้านผู้ บริหารและการบริหารพลศึกษา ในทัศนะของผู้ บริหาร  
ครูพลศึกษา และนักเรียน โดยภาพรวมสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการ
เรียนการสอนพลศกึษาที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัน้อย 3) ด้านผู้สอนและการสอน ในทศันะของผู้บริหาร  
ครูพลศึกษา และนกัเรียนโดยภาพรวมพบว่าสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหา
การเรียนการสอนพลศึกษาที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัน้อย 4) ด้านผู้ เรียน ในทศันะของครูพลศึกษาและ
นกัเรียนสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาที่เกิดขึน้  
อยู่ในระดับน้อย 5) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในทัศนะของผู้ บริหาร  
ครูพลศึกษา และนักเรียน โดยภาพรวมสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการ
เรียนการสอนพลศกึษาที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัน้อย 6) ด้านการวดัและประเมินผลในทศันะของ ครูพล
ศกึษา และนกัเรียน โดยภาพรวมสภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และปัญหาการเรียนการ
สอนพลศกึษาที่เกิดขึน้อยู่ในระดบัน้อย (วินยั พลูศรี, 2551) 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเร่ืองการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษาแล้ว  
จะสง่ผลให้นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ และเจคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาพลศกึษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ก าหนดและมีแนวทางในการประเมิน
สมรรถนะครู สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไปใช้ประเมินสมรรถนะครูผู้สอน 
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในโครงการยกระดบัคณุภาพครูทัง้ระบบ กิจกรรมจดัระบบพฒันาครูเชิงคณุภาพเพื่อการพฒันาครู
รายบคุคลโดยมีรายละเอียดเนือ้หา ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ในการประเมิน กรอบความคิดของ
การประเมิน การให้คะแนนและการแปลผลการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู และน าไปสู่ 
การพฒันาผู้ เรียน และการศึกษาของชาติให้บรรลเุป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน.2553) เพราะบคุลากรยงัไม่เคยได้รับการจดัอบรมจากสาขาวิชาพลศึกษา แต่จะมีการ
พฒันาบคุลากรของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยู่ในทกุปีในการพฒันาวิชาชีพครูจึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นจากการลงพืน้ที่ 

ปัญหาการวิจัย 
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนขาดความสามารถในด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 

ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ค าถามการวิจัย  
1. สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  ส าหรับ

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นอย่างไร 
2. หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับ

ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
3. หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับ

ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่สร้างขึน้ สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ได้หรือไม่ และมี
ประสิทธิผลในการใช้อย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยก าหนดความมุ่งหมายหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในระดับ
ประถมศกึษา โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะคือ 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2. เพื่อสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์จริง 

ความส าคัญของการวิจัย  
การศึกษาครัง้นีท้ าให้ได้หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับ

ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในระดับประถมศึกษา ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในระดบัประถมศึกษา ให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 
สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร   ไปใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนพลศึกษาของตนเอง จนสามารถท าให้นักเรียนระดับประถมศึกษามี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาพลศกึษาเพิ่มสงูขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ด้วยวิธีการ

วิจัยแบบผสม (Mixed Method research) เพื่อพัฒนาหลกัสตูร ฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในระดบัประถมศึกษา โดยแบ่งระยะ
ของการวิจยัตามความมุ่งหมายเฉพาะของการวิจยั ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 
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ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ของครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน  

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ในระยะนี ้ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลู จาก 4 แหลง่ คือ 

 1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ เป็นกรณีศึกษา (Case study) 
จ านวน 2 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการ
คดัเข้า (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1.1 เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้ รับผิดชอบสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1 - 6 ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยได้รับการพัฒนาในเร่ืองของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกาญจนบรีุ (นามสมมติ) 

1.2 เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้ รับผิดชอบสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
1 - 6 ที่มีวฒุิการศึกษา หรือเคยได้รับการพฒันาในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้พลศึกษา จ านวน 1 
โรงเรียน คือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนราชบรีุ (นามสมมติ) 

1.3 ผู้บริหาร/ครูผู้สอนในระดบัชัน้ประถมศึกษา ให้ความร่วมมือใน
การเก็บข้อมลูและสมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 

1.4 ผู้วิจยัสามารถเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมลูได้โดยในแต่ละโรงเรียนที่
เป็นกรณีศึกษา ก าหนดผู้ ให้ข้อมลู ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครูหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 1 คน ครูผู้ สอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา ในแต่ละระดับชัน้ 
(ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6) ระดบัชัน้ละ 1 คน รวมจ านวน  6 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เป็นกรณีศึกษา ระดบัชัน้ละ 2 คน เป็นชาย 1 คน และ
หญิง 1 คน รวมจ านวน 12 คน รวมในแต่ละกรณีศึกษา จ านวนผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้ 20 คน รวม 2 
โรงเรียน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 40 คน 

2. ผู้ มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และ/หรือติดตามก ากับผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สงักัดกองก ากับ
ต ารวจชายแดนที่ 13 ประกอบด้วย ผู้บงัคบัการกองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 13 จ านวน 1 คน และ
หวัหน้าแผนกกองการศกึษา กองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 13 จ านวน 1 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 2 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตัิดงัที่
ได้ระบขุ้างต้น 

3. ค รูผู้ สอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา  ในแต่ละระดับชั น้ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สงักัดกองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 
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13 จ านวน 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวม 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) 

4. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาพล
ศกึษาของครู โดยเฉพาะในระดบัชัน้ประถมศกึษา จิตวิทยาพฒันาการ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ในระยะนีผู้้วิจยัก าหนดตวัแปรท่ีศกึษา ประกอบด้วย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา และความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา และความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3. ความต้องการจ าเป็นของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้      
พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
ในระยะนี ้ ผู้วิจยัก าหนดแหลง่ข้อมลู จาก 4 แหลง่ คือ 

 2.1 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ของครูระดบัชัน้ประถมศกึษา เช่น หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยเน้นไปที่ หลักการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษา ในระดบัประถมศึกษา และความสามารถของครูฝนการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 2.2 ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลในหลกัสูตร และคุณภาพของคู่มือการ
ฝึกอบรม ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า 
(Inclusion Criteria) ดงันี ้

2.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพลศึกษา
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง หรือ 
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2.2.2 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาพลศกึษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และ 

2.2.3 มีประสบการณ์ในการสอนพลศกึษาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี  
2.2.4 มีเวลาในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยัในทกุ

ขัน้ตอนของกระบวนการวิจยั 
2.3 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่สอนวิชาพลศึกษาในระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการทดลองน าร่องและทดลองใช้จริงของหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน สงักัดกองก ากับต ารวจชายแดนที่ 13 เพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือ
วดัผลในหลกัสตูรฝึกอบรม 

ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 
ตัวแปรต้น (Independent variable) คือ 

1. ผลการสังเคราะห์สภาพและปัญหาจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
ระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

ตั วแปรคั่ น กลาง (Mediator Variable) คื อ  หลักสูต รฝึกอบรม เพื่ อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ประกอบด้วย 

1.คุณภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ในระดบัประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในด้านความถกูต้อง (Accuracy 
Standard) และความ เหมาะสม  (Propriety Standard) และความ เป็ น ไป ได้  (Feasibility 
Standard) โดยประยุกต์จากแนวคิดการประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา 
(American Evaluation Association : AEA)   

 2.คณุภาพของเคร่ืองมือวดัผลในหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการ
เรียนรู้     พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในด้านความ
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เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ความยากง่าย(Difficulty) อ านาจจ าแนก(Discrimination) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ระยะที่  3 การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ในสถานการณ์จริง 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
ประกอบด้วย 2 แหลง่คือ 

 3.1 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 จ านวน 15 โรงเรียน (เป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่แหล่งข้อมลูที่ 3.2) โรงเรียนละ 2 
คน รวม 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้อ านวยการโรงเรียน
แต่ละโรงเรียนให้เป็นตวัแทนเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 
 ตั วแปรต้น  ( Independent variable) คื อ  หลักสูต รฝึกอบรม เพื่ อ

เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

 ตั วแปรตาม  (Dependent Variable) คื อ  ประสิท ธิผลของการใช้
หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับ
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งพิจารณาตามกรอบมิติการประเมินของเคิร์ก แพทริกซ์ 
ประกอบด้วย 

1. ผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการ
อบรมตามหลกัสตูร ใน 3 ด้าน คือ 

1.1 ความรู้ทางพลศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน รู้พลศึกษา 
ระดบัชัน้ประถมศกึษา ปีที่ 1 – 6 

1.2 ทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 1 – 6  

1.3 เจตคติต่ อการการจัดการเรียน รู้พลศึกษา ระดับชั น้
ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 

2. ความพึงพอใจของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการ
อบรมตามหลกัสตูร  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน เพื่อเป็นการหา

ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และสภาพทั่วไป  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรโดยในการด าเนินการ 3 ขัน้ตอน ได้แก่  1) การศึกษาสภาพ 
ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  
ในระดบัประถมศึกษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  2) การสร้างและพฒันาหลกัสตูรเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน       
3) การทดลองใช้ การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้         
พลศกึษา ในระดบัประถมศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ให้มีคณุภาพ 

2. หลักสูตรอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการเป็นของ
สภาพและความต้องการจ าเป็นของปัญหา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ (knowledge) การ
ปฏิบัติทักษะ (practice) และเจตคติ (Attitude) ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ
สามารถน าประสบการณ์ทัง้หมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามความต้องการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน         

3. ระดับประถมศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนที่ก าลัง
ศกึษาในช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที่ – ประถมศกึษาปีที่ 6 ตามหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 

4. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง สถานศกึษาภายใต้การดแูลของต ารวจ
ตระเวนชายแดนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนส านักงานต ารวจแห่งชาติในเขต  
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่13 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งมีการจัดการเรียน  
การสอนภาคบงัคบั 

5. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึงหลกัสูตรที่สร้างขึน้จากการสังเคราะห์
ข้อมูล สภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็น เพื่อสร้างหลกัสตูรที่จ าเป็นของครูต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ขาดการจัดการเรียนรู้พลศึกษาให้ครอบคลุม การจัดการเรียนรู้ของครูพลศึกษาทัง้ 3 
ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และ ด้านเจตคติ ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

6. สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึงบริบทหรือสภาพของโรงเรียน 
ในการจดัเรียนรู้พลศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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7.ปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ในระดับประถมศึกษา ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง อุปสรรคในการด าเนินการในการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ท าให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้
พลศกึษา 

8. ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 
พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง 
ความรู้สึกที่แสดงออกถึงสภาพที่ต้องการให้เกิดขึน้ในหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยเป็นการเปรียบเทียบ
ระหวา่งสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจบุนัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 

9. ผลการสังเคราะห์สภาพและปัญหาจัดการเรียนการสอนพลศึกษา การจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง สิ่ง
ที่แสดงให้ทราบถึงสภาพ ปัญหาในด้านการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในชัน้เรียนของโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในระดบัประถมศกึษา 

10. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
หมายถึงสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงสิ่งที่ครูต ารวจตระเวนชายแดนขาดในด้านการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษาที่ต้องการจะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจดัการเรียนเรียนรู้ในระดบัประถมศกึษา 

11. คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง หลักสูตรที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เชียวชาญ และได้มีการน าหลกัสตูรไปใช้พร้อมกบัน าไปประเมินผลทางพลศึกษา
สามารถสะท้อนความเป็นจริงของการเรียนรู้ทางพลศึกษาที่มุ่งประเมินได้อย่างถูกต้อง ตรงกับ
สภาพที่เป็นจริงโดยพิจารณาจากผู้ เชียวชาญที่มีต่อ ความเที่ยงตรง วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ
ประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล และคู่มือการประเมินผล และน าหลกัสตูรที่มีคณุภาพไปใช้ทดลอง
จริง พร้อมทัง้ อบรม และติดตาม ครูผู้ เข้าอบรมหลกัสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

11.1 ความถูกต้องของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง หลกัสตูรฝึกอบรมสามารถ
สะท้อนความเป็นจริงในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ เชียวชาญที่มีต่อ 
เนือ้หา รูปแบบที่หลกัสูตรต้องการพัฒนาในเร่ืองของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษา 
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11.2 ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึงหลกัสตูรฝึกอบรม 
การจดัการเรียนรู้พลศกึษาสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศกึษา
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและสามารถใช้ได้ในบริบทของสถานที่จริงขงโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

11.3 ความเป็นไปได้ของหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึงบริบท ของรูปแบบ
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาที่สามารถใช้ได้จริงกบัสภาพ 
และปัญหาการจดัการเรียนรู้ของครูต ารวจตระเวนชายแดน 

12. คุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลในหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง การที่เคร่ืองมือ
วดัหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้มานัน้ สามารถสะท้อนความจริงของการเรียนรู้พลศกึษา 

13. ประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึงการที่หลกัสตูรฝึกอบรม 
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สามารถน าไปใช้ได้จริง และได้ผลตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรฝึกอบรม ซึ่งสามารถพิจารณา
จากปัญหาของการใช้หลักสูตรฝึกอบรม (ข้อดี – ข้อแก้ไข) ในการให้หลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

13.1 ผลการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตร หมายถึง สิ่งที่แสดงออกมาจากการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ตามหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ทางด้าน ความรู้ ที่สามารถ เข้าใจและอธิบายได้ ด้านทกัษะ สามารถปฏิบตัิและจดัการในชัน้เรียน
ได้ และ ด้านเจตคติสามารถประเมินผลพลศกึษาและเข้าใจกระบวนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาได้
อย่างถกูต้อง 

13.1.1 ความรู้ทางพลศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ระดับชัน้ 
ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 หมายถึง การประเมินผลทางพลศกึษาในด้าน ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถอธิบายการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ในชัน้เรียนในแต่ละช่วงชัน้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา และพลศกึษา 
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13.1.2 ทกัษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6 หมายถึง การประเมินผลทางด้านพลศกึษาในด้านการปฏิบตัิทกัษะ สมรรถภาพทางกายของการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในการถ่ายทอดภาคปฏิบตัิ และสามารถปฏิบตัิทกัษะได้อย่างถกูต้อง  

13.1.3 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 หมายถึง การประเมินผลทางพลศกึษาเพื่อให้ครูผู้สอนนัน้สามารถเข้าใจและสามารถปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษา 

13.2 ความพึงพอใจของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หมายถึง ความรุ้
สึกของครูต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการฝึกอบรมที่แสดงถึงความช่ืนชอบ และความรู้สึกที่
สนองต่อความต้องการหรือความคาดหวงัที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรฝึกอบรม
การจดัการเรียนรู้พลศกึาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย   
จากทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้

ดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

หลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาการจดัการ
เรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา
ส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน  
  1. หลกัการของหลกัสตูร 
  2. จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร 
  3. โครงสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 
  4. ก าหนดการฝึกอบรม 
  5. แนวทางการจดักจิกรรม 
  6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  7. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
  8. สือ่ประกอบการฝึกอบรม 
  9. การประเมนิผลการฝึกอบรม 
 

สภาพ ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็น
ในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่
พฒันาการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน  
 

กระบวนการ
สรา้งหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพือ่
พฒันาการ
จดัการเรยีนรู้
พลศกึษา
ส าหรบัครู
โรงเรยีน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน
ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

แนวคดิทฤษฏ ีเอกสารงานวจิยั 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู ้      
พลศกึษา  

หลกัสตูรแกนกลางพทุธศกัราช 2551 
ในสว่นของสาระพลศกึษา ระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1-6 

กรณีศกึษาโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน สงักดักองก ากบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่13 

ผูก้ าหนดนโยบาย ตดิตามก ากบั 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการจดั
การศกึษาของโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรู ้   
พลศกึษาในนักเรยีนระดบัชัน้ประถม 
ศกึษา 

ครผููส้อนวชิาพลศกึษาในระดบัชัน้
ประถมศกึษาทีปี่ 1-6 โรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

 ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน
เขา้รว่มอบรม 

กระบวนการพฒันา 
และประเมนิผลหลกัสตูร 
1. การตรวจสอบขัน้ตน้
โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
2. การสรา้งหลกัสตูร
ฝึกอบรม 
3. การทดลองใชใ้นกลุ่ม
สถานการณ์จรงิ 
4. การประเมนิคุณภาพ/
ประสทิธผิลของหลกัสตูร 
 

หลกัสตูรฝึอบรมเพือ่
พฒันาการจดัการเรยีนรู ้
พลศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดนทีม่ี
ประสทิธผิลตามเกณฑ ์และ
คูม่อืการใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม 
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สมมตฐิานการวิจยั 
ผู้วิจยัก าหนดสมมติฐานการวิจยัในระยะการวิจยัที่ 2 และ 3 ดงันี ้

1. สมมติฐานการวิจัยส าหรับการวิจัยในระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน คือหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ที่สร้างขึน้ มีคุณภาพในด้านความถูกต้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์หรือสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.สมมติฐานการวิจัยส าหรับการวิจัยในระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์จริง 

2.1 ครูพลศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่สร้างขึน้  
มีความรู้ทางพลศกึษาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา เจตคติต่อการการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
เพิ่มสงูขึน้กวา่ก่อนเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูร 

2.2 ครูพลศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามหลกัสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ที่สร้างขึน้ มีทกัษะในการ
การจดัการเรียนรู้พลศกึษาและความพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม สงุกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเร่ือง  “หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน”ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทัง้ในต่างประเทศและในประเทศ เพื่ อใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษาวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัหวัข้อต่อไปนี ้

1. ประวตัิและความเป็นมาของต ารวจตระเวนชายแดน 
2. การจดัการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
3. ความรู้เก่ียวกบัหลกัสตูร 
4. แนวคิดและการพฒันาหลกัสตูร 

4.1 ความหมายของหลกัสตูร  
4.2 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 

5.ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการฝึกอบรม 
5.1 ความหมายของการฝึกอบรม  
5.2 การประเมินหลกัสตูร  

6.แนวคิดเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็น 
7.ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานของการประเมิน 
8. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. ประวัตแิละความเป็นมาของต ารวจตระเวนชายแดน 
ต ารวจตระเวนชายแดน  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติพฒันาขึน้มา ดงันี ้(กรมต ารวจ, 2539, น. 23 – 37) หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ได้ยตุิลงในปี 
พ.ศ.2488 ประเทศอาณานิคมที่เคยเป็นเมืองขึน้มาเป็นเวลานานหลายประเทศก็ได้รับเอกราชคืน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ก็ได้รับเอกราชใหม่ทกุประเทศได้แก่ พม่า ลาว 
เขมร เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งแม้ประเทศเหล่านีจ้ะได้รับเอกราชสมบูรณ์แล้วก็ตาม  แต่ความ
สงบสขุของบ้านเมืองในแถบนีข้องโลกยงัห่างไกลจากความเป็นจริง ทัง้นีเ้กิดจากความยุ่งยากทาง
การเมืองภายใน จากการชิงอ านาจของนักการเมือง ซึ่งมีความคิดเห็นในนโยบายการปกครอง
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แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุ่งยากอันเกิดจากการเมืองภายนอกที่ประเทศ
คอมมิวนิสต์ และบริวารพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ภมูิภาคของโลกส่วนนีใ้ห้อยู่ในอุ้งมือให้
จงได้ ทัง้ได้พยายามด าเนินการทัง้มวลที่จะให้ประชาชนของประเทศเหล่านัน้จบัอาวธุเข้าต่อสู้กบั
รัฐบาลของตนและประชาชนที่เป็นชาติเดียวกันเองหนักมือยิ่งขึน้ ซึ่งเป็นชนวนแห่งความยุ่งยาก 
และก่อให้เกิดเหตรุ้ายในส่วนนีข้องโลกตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ เข้าร่วมในสงครามโลก
ครัง้ที่สอง ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2484 แล้วสิน้สดุลง 

ในปี พ.ศ. 2488 ซึ่งได้รับความบอบช า้จากสงครามโลกครัง้ที่สองเช่นเดียวกับประเทศ
เพื่อนบ้านอื่น ๆ การเศรษฐกิจและการทหารก็นบัว่าอยู่ในระยะที่จะต้องปรับปรุงทัง้สิน้  ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2494 ปรากฏว่าสถานการณ์รอบๆประเทศไทยและในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้เร่ิม 
ตัง้เค้าแห่งความไม่สงบขึน้เพราะการใช้สงครามบ่อนท าลายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ มีสิ่งบอกเหตวุ่า
ภยนัตรายอาจจะเกิดขึน้กบัประเทศไทยได้ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ได้มี
การสู้รบระหว่างฝ่ายเวียดมินห์หรือฝ่ายเวียดนามคอมมิวนิสต์กบัฝร่ังเศส  มีการแทรกซึมของฝ่าย
เวียดมินห์เข้าสู่ประเทศลาวและประเทศเขมร ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ถูกคุกคามได้ตลอดเวลา 
ทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยได้มีการสู้รบกนัระหว่างกองทพัของประเทศพม่ากบักองทหาร
จีนคณะชาติ (ก๊กมินตัง๋) ที่ถกูคอมมิวนิสต์ตีถอยร่นลงมาทางใต้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2492 และได้เข้าอยู่
ในพืน้ที่ของบ้านตูมและบ้านญวนในเขตแดนพม่า  ตรงข้ามกับอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และ
พืน้ที่อื่นๆ ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน  นอกจากนัน้ กองทัพพม่ายังต่อสู้ กับ
กะเหร่ียงและไทยใหญ่ที่เรียกร้องสิทธิใน การปกครองตนเอง ซึ่งอยู่ติดกบัทางทิศตะวนัตกและทิศ
เหนือของไทยอีกด้วย ทางด้านภาคใต้ โจรจีนคอมมิวนิสต์ได้ใช้พืน้ที่บริเวณชายแดนไทย  – 
มาเลเซีย 

เป็นฐาน ท าการต่อสู้กับรัฐบาลของอังกฤษและรัฐบาลมาเลเซียประเทศไทยจึงอยู่ใน
ภาวะที่จะต้องระมดัระวงัอย่างยิ่ง เพราะภยัที่ยงัมองไม่เห็นก าลงัคกุคามประเทศไทยอยู่รอบด้าน 
ในขณะที่เหตุการณ์ภายนอกประเทศมีแนวโน้มซึ่งแสดงการคุกคามประเทศไทยเหตุการณ์
ภายในประเทศก็เกิดขึน้อีกโดยปฏิกิริยาของชาวญวนอพยพในพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เช่น 
จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นต้น 

รัฐบาลและกรมต ารวจจึงได้พิจารณาตกลงใจว่าจะต้องจดัตัง้หน่วยงานขึน้และต้องเป็น
หน่วยงานที่มีลกัษณะเป็นทัง้ทหาร ต ารวจและพลเรือน เม่ือไม่รบก็ต้องปราบปรามอาชญากรรม 
และในขณะเดียวกันก็ต้องบริการประชาชนได้  หน่วยงานนัน้นอกจากจะเป็นผลต่อความมั่นคง
ปลอดภัย และรักษาความสงบตามชายแดนแล้ว ยังสามารถด าเนินการตามนโยบายของทุก
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กระทรวง ทบวง กรม อีกด้วย หรืออาจกล่าวโดยสรุปก็คือว่า หน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้นัน้จะต้องมี
คณุลกัษณะ 3 ประการคือ 1) สามารถท าการรบได้อย่างทหาร 2) สามารถปอ้งกนัและปราบปราม 
อาชญากรรมได้ อย่างต ารวจ 3) พฒันาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือน 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมต ารวจรับผิดชอบในเร่ืองรักษาความปลอดภยัของประเทศและ
สถานการณ์ในขณะนัน้ ถ้าหากจะมีการเคลื่อนย้ายก าลงัทหารแล้ว เกรงวา่จะกระทบกระเทือนต่อ
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยโดยมติของคณะรัฐมนตรีจึงได้ออกค าสั่งที่ 
436/2496 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ประกาศตัง้กองบัญชาการต ารวจรักษาชายแดน
อีสาน (บช.รช.) ขึน้ เพื่อการป้องกันรักษาเหตุการณ์และความสงบทางชายแดนต ารวจตระเวน
ชายแดน จึงถือเอาวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตัง้หน่วยมาจนถึงปัจจุบัน 
ต ารวจตระเวนชายแดนนัน้ แม้จะเป็นต ารวจประเภทหนึ่ง แตก่ารปฏิบตัิหน้าที่นัน้ มีความแตกต่าง
ไปจากต ารวจทัว่ไปอยู่หลายประการ เพียงแต่ช่ือก็เป็นการชดัแจ้งแล้วว่า ต ารวจตระเวนชายแดน
จะไม่อยู่นิ่ง แต่จะต้องตระเวนตรวจตราพืน้ที่ชายแดนในความรับผิดชอบ ท าหน้าที่เป็นเสมือนรัว้
ของชาติหรือเป็นแนวระวงัป้องกนัด่านแรกในการป้องกนัประเทศชาติ  เพื่อให้การปฏิบตัิภารกิจได้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ หมู่ลาดตระเวนจะถูกส่งออกไปจากที่ตัง้ปกติเพื่อตรวจตรา
รักษาชายแดน เม่ือพบประชาชนผู้ เดือดร้อน ก็ให้ความช่วยเหลือตามก าลงัความสามารถ เป็นต้น
วา่ให้การรักษาพยาบาลประชาชนผู้ เจ็บป่วย ให้ค าแนะน าในการประกอบอาชีพเหลา่นี ้เป็นต้น สิ่ง
หนึ่งที่หมู่ลาดตระเวนชายแดนได้พบเห็นก็คือ  ตามหมู่บ้านชาวเขาหรือประชาชนที่ห่างไกลการ
คมนาคมนัน้ ถึงแม้ว้าจะมีเด็กอยู่ในวัยเรียนเป็นจ านวนมาก  แต่ไม่มีผู้ ใดสามารถจะไปจัดตัง้
โรงเรียนสอนหนงัสือเด็กเหลา่นีเ้ป็นการประจ าตามหมู่บ้านได้ ดงันัน้เม่ือ 40 ปีผ่านมาแล้ว เม่ือหมู่
ลาดตระเวนเข้าไปในหมู่บ้านชาวเขา การพูดจาติดต่อจึงเป็นไปโดยยากล าบาก  เพราะความ
แตกต่างทางภาษา ซ า้ร้ายยิ่งกว่านัน้ชาวเขาบางหมู่บ้านเห็นว่าต ารวจตระเวนชายแดนเป็นคน
แปลกหน้าไม่ยอมพบปะ สิ่งเหล่านีห้ากปล่อยทิง้ไว้จะไม่ก่อผลดีให้แก่ประเทศชาติแต่อย่างใด 
ดงันัน้ ต ารวจตระเวนชายแดนจึงได้ให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ เจ็บไข้ได้ป่วย  และงานที่
ส าคญัยิ่งก็คือ การให้การศึกษาแก่เยาวชนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม เพื่อให้รู้ภาษาไทย
สามารถติดต่อได้สะดวก และเป็นสื่อในการเผยแพร่ความเจริญ เข้าสู่หมู่บ้านในถิ่นทุรกนัดารสืบ
ต่อไปในอนาคต 

1.1 การจัดตัง้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีพฒันาการมาดงันี ้(กรมต ารวจ, 2539, น. 38 – 42)

การจดัตัง้โรงเรียนสอนหนงัสือเด็กนัน้ โดยปกติย่อมจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ของกระทรวง 
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ศึกษาธิการ ส่วนต ารวจตระเวนชายแดน เม่ือได้ช่ือว่าเป็นต ารวจก็น่าจะท าหน้าที่เยี่ยงผู้พิทักษ์  
สนัติราษฎร์โดยทัว่ไป คือ รักษากฎหมายบ้านเมือง จบักมุปราบปรามโจรผู้ ร้ายต่างๆ ไม่น่าจะร่วมกบั
ชาวบ้านสร้างโรงเรียนหลงัคามงุแฝก ฝาไม้ไผ่ผ่าซีก หยิบชอล์กเขียนกระดานด าเพื่อสอนหนงัสือเด็ก
อยู่ตามป่าตามดอยและท้องถิ่นทรุกนัดาร จะเข้าไปถึงได้ก็แต่ด้วยการเดินเท้าหากจะมาค านงึถึงวา่
เด็กชาวเขาและเด็กในถิ่นทุรกันดารไกลคมนาคมนี  ้ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนต าบลใดคือ ส่วนหนึ่ง
ของเด็กไทยในวนันี ้ซึง่จะเป็นก าลงัคนของชาติบ้านเมืองในวนัหน้าเป็นทรัพยากรที่มีคา่และส าคญั 
ของบ้านเมืองยิ่งกว่าทรัพย์สมบตัิใดๆ โดยการจดัตัง้โรงเรียน การสอนหนงัสือเท่านัน้ ที่จะช่องทาง
หรือเป็นปัจจัยให้ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมได้หลุดพ้นจากความโง่เขลา โรคภัยไข้เจ็บ
และความยากจนเป็นพลเมืองดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  ประกอบทัง้
ต ารวจตระเวนชายแดนมีภารกิจรับผิดชอบ  ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาและพืน้ที่
ทุรกันดารอันเป็นถิ่นที่อยู่ของเด็กเหล่านี  ้ฉะนัน้ เนื่องแต่เหตุผลข้างต้นและเพื่อเป็นการขยาย
การศึกษาชนบท ให้เข้าสู่หมู่บ้านชาวเขา และพี่น้องชาวไทยไกลคมนาคมในพืน้ที่รับผิดชอบเป็น
การเสริมต่องานโรงเรียน 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการอยู่ตามพืน้ที่อีก  ส่วนหนึ่ง ต ารวจตระเวน
ชายแดนจึงได้ริเร่ิมจัดตัง้และด าเนินการโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมขึน้ การ
ด าเนินงานในเร่ืองนีเ้ป็นไปเพื่อมนุษยธรรมชุดลาดตระเวนที่ออกไปปฏิบัติงานแทบทุกชุด  ทัง้
ต ารวจพลร่ม และหมวดต ารวจตระเวนชายแดน มีความเห็นตรงกันว่า การสอนหนังสือเด็ก ให้มี
ความรู้ภาษาไทยเท่านัน้ ที่จะเป็นช่องทางในการติดตอ่สื่อสาร 

1.2 การเรียกช่ือโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (โรงเรียน ตชด.) 
โรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคมนี  ้มีการเรียกช่ือแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบั

แหล่งที่มาของเงินก่อสร้างและวิธีการก่อสร้าง ซึ่งโดยสรุปแล้วจะเป็นการตัง้ช่ือให้เกียรติ แก่ผู้ มีส่วน
ร่วมในการจดัตัง้โรงเรียนนัน้เอง ซึง่แยกได้ดงัตอ่ไปนี ้

โรงเรียน ตชด. บ ารุง เป็นโรงเรียนซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยความเสียสละของชาวบ้านและ
ต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ตามหมวดต่าง ๆ ทัง้ในด้านการเงิน วัสดุและแรงงาน
ก่อสร้างเป็นโรงเรียนชัว่คราวพอเปิดสอนได้ ใช้วสัดแุละแรงงานในหมู่บ้าน เม่ือไปสร้าง ณ ที่แห่ง
ใหม่ก็ให้อนัดบัก่อนหลงัต่อไป โรงเรียน ตชด. สงเคราะห์โรงเรียนแบบนีแ้ทนที่จะเป็นโรงเรียนซึ่ง
เจ้าหน้าที่หมวดต ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ ร่วมก่อสร้างกบัชาวบ้าน แต่เป็นโรงเรียนซึง่เจ้าหน้าที่
กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนเขตต่างๆ ร่วมกบัชาวบ้านเป็นผู้บริจาคเงิน วสัด ุและแรงงาน
ท าการก่อสร้าง ทัง้นีเ้พื่อเสริมการปฏิบตัิแก่เจ้าหน้าที่หมวดต ารวจตระเวนชายแดนต่างๆ  อาคาร
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โรงเรียนเป็นแบบชัว่คราว มีการให้เลขอนัดบัก่อนหลงัประจ าทกุโรงเรียนเช่นเดียวกบัโรงเรียน ตชด. 
บ ารุงโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนซึง่กระทรวงศกึษาธิการให้เงินทนุในการก่อสร้าง สภาพ
ของโรงเรียนดีกว่าโรงเรียน ตชด.บ ารุง และ ตชด. สงเคราะห์ โรงเรียนมิตรต ารวจบ ารุง คือ ทัง้
ต ารวจตระเวนชายแดนและกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามสร้างโรงเรียนให้มากขึน้  แต่ก็ยงัไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดงันัน้ต ารวจตระเวนชายแดนจึงได้จดังานการกุศล เพื่อ
หารายได้สร้างโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม อาทิเช่น การจดัฉายภาพยนตร์ จดัการ
ชกมวย ฯลฯ เนื่องจากเงินนีไ้ด้มาจากประชาชนผู้ มีความเห็นใจและสนใจในการจดัตัง้โรงเรียน  จึง
ให้ช่ือโรงเรียนแบบนีว้่า โรงเรียนมิตรต ารวจบ ารุง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียน 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบถาวรส าหรับเด็ก
นกัเรียนชาวเขา 

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอปุถมัภ์ เป็นโรงเรียนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
พระราชทานเงินก่อสร้างเป็นอาคารแบบถาวรส าหรับเด็กนักเรียนชาวเขา  โรงเรียนในพระ
ราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นโรงเรียนที่พระองค์ท่านพระราชทานราชทรัพย์  
ส่วนพระองค์ และมีผู้ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล  ซึ่งจะได้รับพระราชทานช่ือ
โรงเรียน เช่น โรงเรียนสงัวาลย์วิท โรงเรียนกลัยาณิวฒันา โรงเรียนอานนัท์ โรงเรียนมหิดล โรงเรียน
วลัย โรงเรียนสระปทุม โรงเรียนจุฬา - ธรรมศาสตร์ โรงเรียนมิตรมวลชน โรงเรียนไทยทนุ ฯลฯ 
โรงเรียนพระราชทานดังกล่าว ตัง้แต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันมีจ านวน  198 แห่ง ซึ่ง สร้างด้วยเงิน
พระราชทานและผู้ทูลเกล้าฯ รวม 15,835,348.50 บาท ตัง้อยู่ตามจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ
โรงเรียนที่ตัง้ช่ือตามหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนที่ต ารวจตระเวนชายแดนและประชาชนในพืน้ที่ร่วมกนั
ก่อสร้างอาคาร และจดัครูต ารวจตระเวนชายแดนไปท าการสอน ก็จะใช้ช่ือโรงเรียนตามช่ือบ้านนัน้ ๆ 
จากที่เร่ิมด าเนินการก่อตัง้และขยายมาถึงปัจจบุนั  

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่มีสภาพชุมชนและการคมนาคมผ่านพ้นความ
ทรุกนัดารแล้ว ได้มีการมอบโอนให้กระทรวงศึกษาธิการและส านกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ  
จ านวน 436 แห่ง ท าการยบุเลิก เนื่องจากมีนกัเรียนจ านวนน้อย 49 แห่ง ปัจจบุนัมีโรงเรียนสงักดั
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 168แห่ง (ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี, 2545, น. 59 - 68) 

1.3 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โรงเรียนจดัการ

ศึกษาขัน้พืน้ฐานอยู่ในช่วงชัน้ที่  1 – 3 การจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของกฎกระทรวง
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ศกึษาธิการโดยมีครูต ารวจตระเวนชายแดนเป็นครูใหญ่และเป็นผู้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนโดย
มีกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ ดูแลและให้การสนับสนุนพร้อมช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ 

1.4 งานที่รับผิดชอบในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
หน้าที่ที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนปฏิบตัินอกเหนือจากหน้าที่ท าการเรียนการ

สอนตามแนวชายแดนแล้วยงัมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการในพระราชด าริขององค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  8 โครงการ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารีได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไป
ทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทรุกนัดารทัว่ทกุภาคของประเทศไทยท าให้ทรงพบปัญหาความยากจน ความ
ขาดแคลน และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ประชาชนเป็นโรคขาดสารอาหาร สุขภาพอ่อนแอ 
เจ็บป่วยไม่แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ ท าให้พระองค์
สนพระทยัและมีพระราชหฤทยัมุ่งมัน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนเหลา่นัน้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้
และทรงเร่ิมแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในท้องถิ่นทุรกันดารขึน้มีโครงการตาม
พระราชด าริ 8 โครงการดงันี ้

1.โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
2.โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน 
3.โครงการสง่เสริมคณุภาพการศกึษา 
4.โครงการนกัเรียนในพระราชานเุคราะห์ 
5.โครงการฝึกอาชีพ 
6.โครงการสง่เสริมสหกรณ์ 
7.โครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.โครงการสง่เสริมโภชนการและสขุภาพอนามยัแม่และเด็กในถ่ินทรุกนัดาร 

1.5 ประวัตกิองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 
เดือนสิงหาคมพทุธศกัราช 2496 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนเขต 7 จึงเร่ิม

ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรก ณ ค่ายนเรศวร อ าเภอ หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และได้รับก าลงัต ารวจมา
จากกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดก าลังพล  
เข้าปฏิบตัิการในพืน้ที่จังหวดักาญจนบุรี 3 หมวด คือ หมวด ตชด.ที่ 45 ,46,47 ซึ่งในการปฏิบตัิ
หน้าทีอยู่ในพืน้ที่  จังหวัดกาญจนบุรี มว.ตชด.ที่  45 และ มว.ตชด.ที่  45 ได้อาศัยห้องสมุด 
ของ จังหวดักาญจนบุรี เป็นที่พกัอาศยัขณะนัน้ปลกูอยู่บริเวณ โรงเรียนสตรีกาญจนา เดียวนีรื้อ้
ถอนไปแล้ว ส่วน มว.ตชด.ที่  47 อาศัย ส่วน มว.ตชด.ที่  47 อาศัยอยู่บนสถานี สภ.อ.เมือง
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กาญจนบรีุ ขณะนัน้กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนเขต 7 ยงัไม่มีอาคารสถานที่ตัง้ท าการที่
แน่นอนเพียงแต่ตัง้ขึน้ที่ค่ายนเรศวร อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ แต่ความจริงแล้วมิได้ปฏิบตัิงาน  
ตามสถานที่ดงักล่าว จึงฝากการบงัคบับญัชาต ารวจตระเวนชายแดนไว้กบัผู้ก ากบัการต ารวจภธูร
จงัหวดักาญจนบรีุ และตัง้ที่ท าการชัว่คราว ณ บ้านพกัรับรองของกองก ากบัการต ารวจภธูรจงัหวดั
กาญจนบรีุ 

ปีพุทธศักราช 2500 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ย้ายที่ท าการ
ชั่วคราวไปตัง้ที่กองร้อยรักษาดินแดน ถนนหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี และได้รับ
อนุมัติจากกรมต ารวจให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ กก.ตชด. แบบถาวรขึน้ที่บ้านวงัใหญ่ 
อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ เม่ือสร้างเสร็จแล้วก็มิได้เคลื่อนย้ายขึน้ไปใช้เป็นที่ท าการแอย่าง
ใด เพราะเกิดอปุสรรคนานปัการไม่สามารถที่จะใช้ปฏิบตัิงานได้ เช่น 

 1.ปัญหาเร่ืองน า้บริโภคเพราะน า้ทัว่ไปในบริเวณที่ตัง้กองก ากบัการฯ มีแร่ธาตุ
เจือปน (หินปนู) เป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ดื่ม 

 2.ปัญหาเร่ืองบตุรท่ีจะเข้าโรงเรียน 
 3.ปัญหาเร่ืองการประสานงานกับหน่วยข้างเคียง เพราะอยู่ห่างไกลจากตัว

จงัหวดัและอ าเภอมากขณะนัน้ 
ปีพุทธศักราช 2504 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต 7 ได้ขออนุมัติกรม

ต ารวจท าการรือ้ถอนที่ท าการจากบ้านวงัใหญ่ อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ มาสร้างที่ต าบล
ท่ามะขาม อ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบรีุ โดยกรมต ารวจอนมุตัิให้จดัซือ้ที่ดินริมแม่น า้แควใหญ่ฝ่ัง
ทิศตะวนัตกของถนน เจ้าขนุเณรจ านวน 5 ไร่เศษ และด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จแต่ก็ใช้งาน
ได้ไม่ก่ีปีก็ผพุงัช ารุดทรุด โทรมไปตามสภาพ 

ปีพทุธศกัราช 2509 กรมต ารวจได้อนมุตัิให้ซือ้ที่ดินซึง่อยู่ตรงข้ามกบัที่ดินกองก ากบัฯ 
เก่า เป็นเนือ้ที่15 ไร่ เป็นที่ท าการกองก ากับการฯ ซึ่งตัง้อยู่ ฝ่ังทิศตะวันออกติดกับถนนสาย
กาญจนบรีุ – ลาดหญ้า ห่างจากตวัเมือง ประมาณ 2 กิโลเมตร 

ปีพุทธศักราช 2509 เม่ืออาคารที่ท าการกองก ากับการต ารวจชายแดนเขต 7 ได้
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระ
ราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ท าการกองก ากบัการต ารวจชายแดนเขต 7 อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี พันต ารวจเอกถวัลย์ รัตน์กาล ด ารงต าแหน่งผู้ ก ากับการ เม่ือวันที่ 9 
มิถนุายน พทุธศกัราช 2512 นบัว่าเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการต ารวจกองก ากบัการต ารวจชายแดน
เขต 7 เป็นอย่างยิ่ง 
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เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอ
ดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมข้าราชการต ารวจ และ
พระราชทานอาวุธปืน เอ็ม 16 รุ่นเออาร์ 15 จ านวน 6 กระบอก ให้กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนเขต 7 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร  

ต่อมาเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2513 พันต ารวจเอกกิตติศักด์ิ แก้วล าหัด  
ผู้ ก ากับการต ารวจชายแดนเขต 7 ได้ท าหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามค่าย ผ่าน
กองบญัชาการต ารวจภูธร (ชายแดน) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในรัชการปัจจุบนั ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวา่ “ ค่ายพระพทุธยอดฟ้า” กองก ากบัการต ารวจชายแดน
เขต 7 จึงได้ใช้ช่ือ “ ค่ายพระพุทธยอดฟ้า“ ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2514 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจบุนั และทกุวนัที่ 6 เมษายนของทกุปี ซึง่เป็นวนัจกัรี ชาวค่ายพระพทุธยอดฟ้าถือเป็นวนั
ส าคญัของคา่ย โดยจดัให้มี 

1.พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 
2.ท าบญุตกับาตรภตัราหารแด่พระสงฆ์ อทุิศสว่นกศุลให้กบัวีรชนของคา่ย 
3.จดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดนและครอบครัว 

ปี พุ ท ธศั ก ราช  2529 มี พ ระ ราชกฤษ ฎี ก าแบ่ งส่ วน ราชก าร  ก รมต า รวจ 
กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 14 พุทธศักราช 2529 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2529 มีผลใช้
บงัคบัในวนัที่ 12 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2529 ให้ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน เขต 7 เป็น
สว่นราชการใหม่ใช้ช่ือ “ กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 ” เป็นต้นมา  

เม่ือ 17 มกราคม พุทธศกัราช 2543 ได้ย้ายที่ตัง้จากอ าเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี
ไปที่ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ ตัง้ของกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 13 ในปัจจบุนั 

วนัพุทธที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2545 เวลา 13.50 นาฬิกา พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระพทุธ ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

เม่ือ 13 ธันวาคม 2547 เวลา 09.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก 
มหาราช และทรงเปิดปา้ยกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนในวโรกาสเดียวกนั 

โรงเรียนต ารวจในสังกัดกองก ากับการที่  13 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า 
ประกอบด้วย 

1.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร 
2.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสนุทรเวช 
3.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 
4.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไลป่า้ 
5.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร 
6.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น า้น้อย 
7.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย 
8.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
9.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 
10.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ า้หิน 
11.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง 
12.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ 
13.โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวดัสธุาสินีวนาราม 
14.ศนูย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปางสนกุ 
15.ศนูย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตีล้า่ง 

สรุป ปัจจุบนักองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 มีโรงเรียนในการดูแล 15 
โรงเรียน ครอบคลมุพืน้ที่ 2 จงัหวดั คือจงัหวดั กาญจนบรีุ จ านวน 13 โรงเรียน และจงัหวดัราชบุรี 
จ านวน 2 โรงเรียน 

โดยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน นัน้มีภาระกิจที่ท าการจดัการเรียนการสอนโดย
ต ารวจและบุคลากรทางการศึกษา ในสงักดัของกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึง่ในส่วน
ของกองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  ค่ายพระพทุธยอดฟ้า อยู่ในกองร้อย132 โดยครูที่
ท าการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีขีดความสามารถในทัง้การข่าว การรบ ตลอดจน
การสอน ซึ่งมีการจดัสรรในเร่ืองของบคุลากรทัง้จาก นกัเรียนนายสิบต ารวจ และโครงการครุยาท
(ต ารวจตระเวนชายแดน) โครงการครูขาดแคลนวิกฤต จากองค์การบริหารจังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี และครูจากสงักดัพืน้ที่การศึกษา(สพฐ) ในการจดัการเรียนการสอน โดยมีการจดัการเรียน
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การสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาลไปจนถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้หลกัสตูรแกนกลาง แต่จะมีความ
แตกต่างในด้านการจัดการเรียนที่มุ่งให้นกัเรียนนนัน้สามารถน าความรู้ด้านวิชาชีพและสามารถ
น าไปใช้ได้จริงจากโครงการพระราชด าริ 

2.การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 1) ได้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพล
ศกึษาตามหลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระบบุว่าการเรียนรู้พลศึกษาเป็นการศึกษาด้าน
สขุภาพ ที่มีเป้าหมายเพื่อการด ารงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาชีวิตของบุคคล
และครอบครัวและชมชนให้ยัง่ยืน 

โดยในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้มุ่งเน้นในการจดัการเรียนพลศึกษา โดยเพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนใช้กิจรรมการเคลื่อนไหวการออกก าลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็นเคร่ืองมือที่สามารถ
พฒันาให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาการ 5 ด้าน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 
จงึจ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้พลศกึษา 

2.1 สรุปแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้สุขศึษาและพลศึกษา สามารถสรุป
ประเด็นส าคญัได้ดงันี ้

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนษุย์ 
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมี
ทกัษะในการด าเนินชีวิต 

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวการออกก าลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬา
สากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเล่น
เกมและกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลงักายการเล่นเกมและการเกมและการเล่น
กีฬาปฏิบัติเป็นอย่างสม ่าเสมอมีวินัยเคารพสิทธิกกกติกามีน า้ใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนัและช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
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สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสขุภาพการด ารง

สขุภาพการปอ้งกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 1.1 ปอ้งกนัและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยงต่อสขุภาพอบุตัิเหตกุารใช้
ยาสารเสพติดและความรุนแรง 

2.1 สรุปแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้พลศกึษา   สามารถสรุปประเด็น
ส าคัญได้ดังนี ้

มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย การเล่นเกมและกีฬา  
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยรวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทัง้
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา เม่ือจบชัน้ประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจ
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงในการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกา และรู้จักดูแลอวัยวะที่ส าคัญ  
ของระบบนัน้ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1.เข้าใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม แรงขบั
ทางเพศของชายหญิงเม่ือย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่น  และวัย รุ่น สามารถปรับตัวและจัดการได้ 
อย่างเหมาะสม 

2.เข้าใจและเห็นคณุค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุน่ และเป็นสขุ 
3.ภูมิใจและเห็นคุณค่าในเพศของตน ปฏิบัติสุขอนามัยทางเพศได้ถูกต้อง

เหมาะสม 
4.ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค  

อบุตัิเหต ุความรุนแรง สารเสพติด และการลว่งละเมิดทางเพศ 
5.มีทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหว 

แบบผสมผสาน 
6.รู้ห ลักการเคลื่ อน ไหวและสามารถ เลื อก เข้ า ร่วมกิ จก รรมทางกาย  

เกม  การละเลน่ 
7.กีฬาพืน้เมือง กีฬาไทย กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน มีน า้ใจ

นกักีฬา โดยปฏิบตัิตามกฎ กติกา สิทธิ และหน้าที่ของตนเองจนงานส าเร็จลลุว่ง 
8.วางแผนและปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย  กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสขุภาพได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 
9.จดัการกบัอารมณ์ ความเครียด และปัญหาสขุภาพได้อย่างเหมาะสม 
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10.มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมลูข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสขุภาพ 
ซึง่สามารถวิเคราะห์แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบระหวา่งตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้ 

พลศกึษาแกนกลางในระดบัประถมศกึษา 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬา

สากล 
มาตรฐาน พ 3.1   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การ

เล่นเกม และกีฬา 
 

ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยูก่บัที่  
เคลื่อนที่และใช้อปุกรณ์ประกอบ 

ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ในชีวิตประจ าวนั 

-  แบบอยู่กบัที่  เช่น นัง่  ยืน  ก้มเงย  เอียง  ซ้าย 
ขวา  เคลื่อนไหวข้อมือ  ข้อเท้า  แขน  ขา   

-  แบบเคลื่อนที่ เชน่ เดิน  วิ่ง  กระโดด  กลิง้ตวั  
-  แบบใช้อปุกรณ์ประกอบ เช่น จบั โยน  เตะ  เคาะ  

 เลน่เกมเบ็ดเตลด็และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาต ิ

กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตาม
ธรรมชาต ิ

-  การเลน่เกมเบ็ดเตล็ด  
 

ป .2 ควบคมุการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขณะอยู่กบัที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุกรณ์
ประกอบ 

ลกัษณะและวธีิการของการเคลื่อนไหวร่างกาย 
แบบอยู่กบัที่  เช่น  กระโดด  บิดตวั ดงึ ผลกั  แบบ
เคลื่อนที่  เชน่  กระโดดเขย่ง ก้าวชิดก้าว วิ่งตาม
ทิศทางท่ีก าหนด และแบบใช้อปุกรณ์ประกอบ เชน่ 
คีบ  ขว้าง  ต ี

 เลม่เกมเบ็ดเตลด็และเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเลน่ อาศยัการเคลื่อนไหว
เบือ้งต้นทัง้แบบอยู่กบัที่  เคลื่อนที่และ
ใช้อปุกรณ์ประกอบ 

การเลน่เกมเบด็เตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
ที่วิธีเลน่อาศยัการเคลื่อนไหวเบือ้งต้นทัง้แบบอยู่กบั
ที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุกรณ์ประกอบ 

ป .3 ควบคมุการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ขณะอยู่กบัที่ เคลื่อนที่และใช้อปุกรณ์
ประกอบอย่างมีทิศทาง 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กบัที่ 
เช่น ย่อยืด เขย่ง พบัตวั เคลือ่นไหวล าตวั 
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี เช่น เดินตอ่เท้า   
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ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เดินถอย-หลงั  กระโจน  และแบบใช้อปุกรณ์
ประกอบโดยมีการบงัคบัทิศทาง เชน่ ดีด ขว้าง  โยน 
และรับ 
วิธีการควบคมุการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ 
อย่างมีทิศทาง 

 เคลื่อนไหวร่างกายท่ีใช้ทกัษะ 
การเคลื่อนไหวแบบบงัคบัทิศทาง      

 ในการเลน่เกมเบ็ดเตล็ด 

กิจกรรมทางกายที่ใช้ทกัษะการเคลื่อนไหว 
แบบบงัคบัทิศทาง ในการเลน่เกมเบ็ดเตลด็ 

ป .4 ควบคมุตนเองเม่ือใช้ทกัษะ           การ
เคลื่อนไหวในลกัษณะผสมผสานได้ทัง้
แบบอยู่กบัที่  เคลื่อนที่  และใช้อปุกรณ์
ประกอบ 

การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทัง้แบบอยู่

กบัที่ เช่น กระโดดหมนุตวั  กระโดด -เหยียดตวั    แบบ

เคลื่อนที่ เช่น  ซิกแซ็ก วิ่งเปลีย่นทิศทาง  ควบม้า 

และแบบใช้อปุกรณ์ประกอบ เช่น  บอล  เชือก 
 ฝึกกายบริหารท่ามือเปลา่ 

ประกอบจงัหวะ 
กายบริหารท่ามือเปลา่ประกอบจงัหวะ 

 เลน่เกมเลียนแบบ 
และกิจกรรมแบบผลดั 

เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 

 เลน่กีฬาพืน้ฐานได้อย่างน้อย 1 ชนิด กีฬาพืน้ฐาน เชน่ แชร์บอล  แฮนด์บอล  

ห่วงข้ามตาข่าย 

ป .5 จดัรูปแบบการเคล่ือนไหว          แบบ
ผสมผสาน และควบคมุตนเองเมื่อใช้
ทกัษะการเคลือ่นไหว           ตามแบบ
ที่ก าหนด 

การจดัรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน  

การปฏิบตัิกิจกรรมทางกายทัง้แบบอยู่กบัที่ เคลื่อนที่   

การใช้อปุกรณ์ประกอบตามแบบที่ก าหนด   

เช่น การฝึกกายบริหาร  ยืดหยุ่นขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น 
 เลม่เกมน าไปสูกี่ฬาท่ีเลือกและ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลดั 
เกมน าไปสูกี่ฬาและกิจกรรมแบบผลดัที่มีการตี เข่ีย   

รับ – สง่สิ่งของ ขว้าง และวิ่ง 
 ควบคมุการเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับ

แรง การใช้แรงและความสมดลุ 
การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง การใช้แรง  

และความสมดลุ 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 แสดงทกัษะกลไกในการปฏิบตัิกิจกรรม
ทางกายและเลน่กีฬา 

ทกัษะกลไกที่สง่ผลต่อการปฏิบตัิกิจกรรมทางกายและ

เลน่กีฬา 

 เลน่กีฬาไทย และกีฬาสากลประเภท
บคุคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 
ชนิด 

การเลน่กีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง วิ่งชกัธง และกีฬา
สากล เช่น กรีฑาประเภทลู ่แบดมินตนั เปตอง ฟตุบอล 
เทเบิลเทนนิส วา่ยน า้ 

 อธิบายหลกัการ  และเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ป .6 แสดงทกัษะการเคลื่อนไหวร่วมกบัผู้อืน่
ในลกัษณะแบบผลดัและแบบ
ผสมผสานได้ตามล าดบั ทัง้แบบ 
อยู่กบัที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุกรณ์

และการเคลื่อนไหวประกอบประกอบ 
เพลง 

การเคลื่อนไหวร่วมกบัผู้อื่นแบบผลดัในลกัษณะ
ผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น  กิจกรรม
แบบผลดั กายบริหารประกอบเพลง  ยืดหยุ่นขัน้
พืน้ฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่อง และการต่อตวัท่าง่าย ๆ 

 จ าแนกหลกัการเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับ
แรง การใช้แรง และความสมดลุ 
ในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเลน่
เกม เลน่กีฬา และน าผลมาปรับปรุง  
เพิ่มพนูวิธีปฏิบตัิของตนและผูููอ้ื่น 

การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง การใช้แรง และความ
สมดลุกบัการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว ในการเลน่เกม
และกีฬา 

 

 เลน่กีฬาไทย  กีฬาสากลประเภท
บคุคลและประเภททีม  
ได้อย่างละ 1 ชนิด 

การเลน่กีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบคุคลและ
ประเภททีม เช่น กรีฑาประเภทลู ่และลาน เปตอง  วา่ย
น า้ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟตุบอล  
ตะกร้อวง 

 ใช้ทกัษะกลไก  เพื่อปรับปรุงเพิ่มพนู
ความสามารถของตนและผู้อื่น 
ในการเลน่กีฬา 

การใช้ข้อมลูด้านทกัษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพนู
ความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรมทางกาย และเลน่
กีฬา 

 ร่วมกิจกรรมนนัทนาการอยา่งน้อย 1 
กิจกรรม แล้วน าความรู้และหลกัการ 

การน าความรู้และหลกัการของกิจกรรมนนัทนาการไป
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ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศกึษาหาความรู้
เร่ืองอื่น ๆ 

ใช้เป็นฐานการศกึษาหาความรู้ 

 
สาระที่ 4    การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารง

สขุภาพ การปอ้งกนัโรค   และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
 

ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป .3 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ 
ตามค าแนะน า 

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
เพื่อสขุภาพ 

-  วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
-  วิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ  

โดยการออกก าลงักาย การพกัผ่อน  และ
กิจกรรมนนัทนาการ 

ป .4 อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อมกบั
สขุภาพ 

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อม 
กบัสขุภาพ   

- การจดัสิ่งแวดล้อมที่ถกูสขุลกัษณะและ 
เอือ้ต่อสขุภาพ 

ป.5 ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย
ตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
- การปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย    
ป .6 สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย

เพื่อสขุภาพอย่างตอ่เนื่อง 
วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ  
ทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
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สรุป ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาจะมีมาตรฐานการ
เรียนรู้ 5 มาตรฐาน แต่เม่ือเจาะจงในด้านของการจดัการเรียนรู้พลศกึษา จะมีสาระที่ 3 ในเร่ืองการ
เคลื่อนไหวการออกก าลงักายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลโดยมุ่งเน้นเข้าใจมีทกัษะในการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเลน่เกมและกีฬารักการออกก าลงักายการเลน่เกมและการเกมและ
การเล่นกีฬาปฏิบตัิเป็นอย่างสม ่าเสมอมีวินยัเคารพสิทธิกกกติกามีน า้ใจนกักีฬามีจิตวิญญาณใน
การแข่งขนัและช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา และสาระที่ 4 ในเร่ืองของการสร้างเสริมสขุภาพ
สมรรถภาพ โดยมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพการด ารงสขุภาพการ
ปอ้งกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 

3. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
ทาบา (Taba, 1962, p. 9) กล่าวว่า หลักสูตร คือ “แผนการสอนที่จัดท าขึน้ เพื่อให้

นกัเรียนได้เกิดความรู้” 
กู๊ด (Good, 1973, p. 157) กลา่ววา่ หลกัสตูรมีความหมาย 3 ด้าน ดงันี ้

1. หลกัสตูร คือ กลุ่มของรายวิชา และประสบการณ์ที่โรงเรียนก าหนดให้ผู้ เรียนได้
เรียน 

2. หลกัสตูร คือ โครงการศึกษาทางโรงเรียนวางไว้กว้าง ๆ เพื่อจดัสอนให้เด็กแต่ละ
ชัน้ 

3. หลกัสตูร คือ ล าดบัของวิชาที่ต้องเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศกึษา 
สจุริต เพียรชอบ และอจัฉรา ประไพตระกลู (2521, น. 22) หลกัสตูร หมายถึง “โครงการ

หรือแนวทางการให้การศึกษา การให้การศึกษา คือ การถ่ายทอดความรู้และการวิชาความรู้ 
วฒันธรรม การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม การเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ 
ทางกายหรือการให้การศึกษา คือ การพฒันาผู้ เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ทางการศกึษาที่ก าหนดไว้”  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2525, น. 160 - 161)  กล่าวถึงหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นแนวทาง 
ที่ก าหนดขึน้ส าหรับการด าเนินงานของครูที่พฒันาและมีความแตกต่างกนัออกไป แนวทางที่ครูใช้
สอนค่อยๆ พัฒนาขึน้ เพื่อเป็นรูปแบบต าราเรียน หลกัสตูรในความหมายของครูก็คือ แบบเรียน  
แต่ในปัจจุบนั ความหมายของหลกัสตูรได้ขยายกว้างขวางขึน้ ครอบคลุมถึงประสบการณ์ต่างๆ  
ที่โรงเรียนจดัให้กับผู้ เรียนทัง้หมด โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษานัน้ หลกัสตูรคือ ชีวิตของเด็ก
ตัง้แต่ย่างเข้าโรงเรียนในตอนเช้าจนก้าวออกจากโรงเรียนในตอนเย็น ส่วนในระดบัมธัยมเด็กจะมี
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ชีวิตอิสระขึน้ ถ้าเป็นหลักสูตรอุดมศึกษาด้วยแล้วก็จะเป็นอิสระสูงขึน้จนเหลือแต่เพียงชีวิตที่
สมัพนัธ์กบัห้องเรียน นอกนัน้ก็จะเป็นกิจกรรมสว่นตวัของผู้ เรียนไป 

สุมิตร คุณานุกร (2528, น. 3) กล่าวว่า “หลักสูตร คือ กิจกรรมหรือประสบการณ์
ทัง้หลายที่ครูหรือโรงเรียนจัดให้ผู้ เรียน เพื่อพฒันาทกุด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตใจ
และสติปัญญา” 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2530, น. 18) กล่าวว่า “หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทุก
อย่างที่จดัให้ผู้ เรียน เนือ้หาวิชา ทศันคติ แบบพฤติกรรม กิจวตัรและสิ่งแวดล้อม เม่ือประมวลเข้า
กนัแล้วเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้ถือวา่เป็นหลกัสตูรทัง้สิน้” 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2539, น. 109) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า เป็นโครงร่าง 
ที่ก าหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามแผนการศึกษา หรือกิจกรรมที่บรรจุไว้ใน  
โครงร่าง เป็นกิจกรรมที่มีคณุค่าและให้ประสบการณ์ที่ดีแก่นกัเรียน ซึง่เป็นทัง้กิจกรรมวิชาการและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนัน้ หลักสูตรยังครอบคลุมถึงการก าหนดจุดมุ่งหมายกิจกรรม  
การเรียนการสอน วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลด้วย การพฒันาหรือการสร้าง
หลักสูตรจึงต้องท าใน 4 เร่ือง คือ เอกสารหลักสูตร กระบวนวิธีสอนของครู กระบวนการเรียน 
ของนกัเรียน และการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนไปพร้อมๆ กนั  

ยทุธพงษ์ ไกยวรรณ (2541, น. 10) กลา่ววา่ ความหมายของหลกัสตูรมี 2 อย่าง คือ 
1. หลกัสตูรความหมายอย่างแคบ คือ รายวิชาต่าง ๆ ที่เด็กจะต้องเรียนไปตามล าดับ

ขัน้ระหวา่งอยู่ในโรงเรียน 
2. หลกัสตูรความหมายอย่างกว้าง คือ มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจดัให้แก่ผู้ เรียน 

รวมถึงกิจกรรมนกัเรียน กิจกรรมนอกหลกัสตูร สิ่งที่สงัคมมุ่งหวงัให้เด็กได้รับวิถีทางต่างๆ เพื่อน า
เด็กไปสูเ่ปา้หมายของการจดัการศกึษา 

ธ ารง บวัศรี (2542, น. 2) กล่าวว่า “หลกัสตูร คือ รายวิชาหรือเนือ้หาสาระที่ก าหนดไว้ 
ให้ผู้ เรียนได้เรียนนัน้ เป็นความหมายตามทศันะเดิม เนื่องจากความคิดเก่ียวกบัการศกึษา คือ การ
เรียนหนงัสือ ความรู้ที่ได้รับก็คือ ความรู้ที่ได้จากหนงัสือต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนก าหนดให้เรียน” 

วฒันา ระงบัทกุข์ (2542, น. 64) ให้ความหมายว่า “หลกัสตูร คือ มวลประสบการณ์ที่จดั
ให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพฒันา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ และพฤติกรรม  
ตามจดุมุ่งหมาย ที่ตัง้ไว้” 
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สชุาติ โสมประยรู (2542, น. 57) ให้ความหมายวา่ “หลกัสตูร หมายถึง ประมวลวิชาและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนจะได้ท าการศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์แก่
ตนเองตามแนวที่กระทรวงศกึษาธิการได้ก าหนดไว้” 

ส าลี รักสุทธิ (2544, น. 10) กล่าวว่า “หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ หรือกิจกรรมที่ 
จัดให้แก่ผู้ เรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง 
ด้านความรู้ ความคิด เจคติ และปฏิบตัิในทิศทางที่พงึประสงค์” 

ชูระวี สริุยจันทร์และคณะ (2550, น. 7) กล่าวว่า “หลกัสตูร คือ ประสบการณ์ทัง้หลาย 
ทัง้มวลที่ได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้เกิดมีประสบการณ์จนครบถ้วน  
โดยมุ่งหวงัว่าผู้ เรียนจะมีคณุสมบตัิ มีความรู้ และความสามารถเป็นไปตามที่ผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอด
ต้องการ” 

สรุป จากการศึกษาของนักวิชากการที่ได้ให้ความหมายของค าว่าหลักสูตร พบว่ามี
ประเด็นที่ได้ให้ความหมายของหลกัสตูรที่จะต้องก าหนดในเร่ืองรายวิชาโดยจะถกูถ่ายทอดจากก
ครูในกระบวนการถ่ายทอดจะมีวิธีการสอนตลอดจนเทคนิคในการจัดการในชัน้เรียน และมี
กิจกรรมที่สามารถสอดแทรกให้กบันกัเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้เพื่อให้นกัเรียน
บรรลใุนจดุประสงค์ที่ครูผู้สอนได้ตัง้เปา้หมายไว้ 

3.1 ความส าคัญของหลักสูตร 
นิตยา สวุรรณศรี (2538, น. 4 ; อ้างอิงจาก สนัต์ ธรรมบ ารุง, 2537, น. 10) ได้สรุป 

ความ ส าคญัของหลกัสตูร ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. หลกัสตูรเป็นแผนปฏิบตัิงาน หรือเคร่ืองชีแ้นวทางการปฏิบตัิงานของครู เพราะ

หลกัสตูร จะก าหนดจดุมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลไว้
เป็นแนวทาง 

2. หลกัสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อนัเป็นส่วนรวมของประเทศ  
เพื่อน าไปสูค่วามมุ่งหมายตามแผนการศกึษาแห่งชาติ 

3. หลกัสูตรเป็นเอกสารทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาลเพื่อให้บุคคลที่ท า
การเก่ียวข้องกบัการศกึษาปฏิบตัิตาม 

4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอน  
ในสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ และยงัเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจดัสรรงบประมาณ 
อาคาร สถานที่ วสัดอุปุกรณ์ บคุลากร ฯลฯ ของการศกึษาของรัฐให้แก่สถานศกึษาด้วย 



  34 

5. หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของฝ่ายบริหารการศึกษา เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวก และควบคมุดแูลและติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐบาล
ด้วย 

6. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และ
พฒันาการตา่งๆ ของเด็กตามจดุมุ่งหมายของการศกึษา 

7. หลกัสูตรจะก าหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นไปใน
รูปแบบใด 

8. หลกัสตูรจะก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ความประพฤติที่
จะเป็นประโยชน์ต่อสงัคม อันเป็นการพัฒนาก าลงัซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

9. หลักสูตรจะเป็นสิ่งบ่งชีถ้ึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่ เหมาะสม ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพทนัตอ่เหตกุารณ์และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้ก าลงัคนที่มีประสิทธิภาพสงู 

วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539, น. 28) ได้กลา่วสรุปความส าคญัของหลกัสตูรไว้ดงันี ้
1. หลักสูตรเป็นทัง้มวลประสบการณ์โครงการ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร แนวทางและยังเป็นกลุ่มวิชาทัง้หลายทัง้ปวง ที่มุ่งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้รับ
ประโยชน์และคุณค่าจนเกิดการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ ใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุตาม
อตัภาพ 

2. หลักสูตรช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรม ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดี  เช่น 
ภาษาไทย เป็นวิชาบังคับส าหรับผู้ เรียนทุกระดับชัน้ ด้วยเหตุที่ว่าภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมของ
ประเทศ การสอนวิชาพลศกึษาจะช่วยปลกูฝังศีลธรรม จริยธรรม และความมีน า้ใจนกักีฬา เป็นต้น 

3. หลกัสตูรช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโต และความแข็งแรงทางร่างกายและ
จิตใจให้แก่ผู้ เรียน สอดคล้องกับปณิธานการจัดการศึกษาของประเทศ เช่น วิชาพลศึกษาช่วย
พฒันาร่างกาย (สมรรถภาพและทกัษะ) และพฒันาจิตใจ (บคุลิกภาพและทศันคติ) ได้พร้อมๆ กนั 

4. หลกัสตูรเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างปรัชญา ปณิธาน หรือจดุมุ่งหมายของ
การศกึษากบัวิธีการสอนหรือการใช้หลกัสตูรเข้าด้วยกนั 

สรุป ความส าคัญของหลักสูตรเป็นสิ่งที่มีความมุ่งหมายในเร่ืองของวิธีการสอน
เช่ือมโยงในเนือ้หาของกลุ่มสาระในแต่ละวิชาที่จะก าหนดจุดมุ่งหมาย และกิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกบัแนวทางในการให้ความรู้ ทกัษะ เจตคติของนกัเรียนเกิดขึน้จากหลกัสตูร 
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3.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
ทาบา (วาสนา คุณาอภิสิท ธ์ิ , 2529, น. 9 ; อ้างอิงจาก Taba, 1962, p. 422) 

ผู้ เช่ียวชาญหลักสูตรกล่าวว่า หลักสูตรนัน้ไม่ว่าจะเป็นแบบใด วิชาใดก็ตาม มีองค์ประกอบที่
ส าคญัอย่างน้อย 4 อย่าง คือ 

1. จดุมุ่งหมายทัว่ไปและจดุมุ่งหมายเฉพาะวิชา 
2. เนือ้หาวิชาและจ านวนชัว่โมงที่สอนแตล่ะวิชา 
3. ขบวนการสอนและขบวนการเรียน (การน าหลกัสตูรไปใช้) 
4. การประเมินผลการสอนตามหลกัสตูร 

พนสั หนันาคินทร์ (2529, น. 177 - 178) กลา่วถึงหลกัสตูรว่า หลกัสตูรต้องประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบดงันี ้

1. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ซึง่ได้แก่ การหวงัผลที่ต้องการให้เกิดแก่ตวันกัเรียน 
2. เนือ้หาหลกัสตูร ได้แก่ เนือ้หาซึง่รวมกิจกรรมและประสบการณ์ที่จะให้บรรลถุึง

จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
3. การน าหลกัสตูรไปใช้ ต้องอาศยัสิ่งเหลา่นี ้คือ 

3.1 คู่มือหลกัสตูร ประกอบด้วยค าแนะน าในการสอนวิชาต่างๆ โดยเร่ิมจาก
จดุมุ่งหมายในการสอน หน่วยการสอน เนือ้หาวิชาที่จะสอน สื่อการสอน รวมทัง้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ  

3.2 ต าราเรียนที่ควรใช้ประกอบการสอน 
3.3 การวางแผนการสอนเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าจะแบ่งเนือ้หาที่จะสอน 

ออกอย่างไรจงึจะเหมาะสมแก่สถานการณ์ต่างๆ  
3.4 แบบการสอนต้องเลือกใช้ตามสภาพของเนือ้หาในการเรียน 
3.5 วิธีประเมินผล เป็นข้อแนะน าวิธีการที่จะใช้ในการตรวจสอบว่านักเรียน

ได้รับผลจากการสอนของครูเพียงใด โดยให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรหรือบทเรียนนัน้ 
ๆ  

ธ ารง บวัศรี (2531, น. 7 - 8) ได้กลา่วไว้ว่า หลกัสตูรมีองค์ประกอบที่ส าคญัและขาด
ไม่ได้อย่างน้อย  6 อย่าง คือ 

1. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลรวมสว่นที่ต้องการ
ให้เกิดแก่ผู้ เรียนจบหลกัสตูรไปแล้ว 

2. จดุมุ่งหมายของการเรียนการสอน (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียน และประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ 
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3. เนือ้หาสาระและประสบการณ์ (Content and Experiences) หมายถึง สิ่งที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนและประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ 

4. ยุ ท ธศ าสต ร์ก า ร เรีย น ก ารสอน  ( Instructional Strategies)  หม ายถึ ง 
กระบวนการและวิธีการในการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียน
มีพฒันาการทางความรู้และอื่น ๆ ตามจดุประสงค์และจดุหมายที่ก าหนดไว้  

5. วสัดอุปุกรณ์และสื่อการเรียนการสอน (Instructional Media and Meterials) 
หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวสัดุต่าง ๆ รวมทัง้อุปกรณ์และโสตทัศนศึกษาและอื่นๆ ที่ช่วย
สง่เสริมคณุภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

6. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลหลักสูตร และการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

สุธีระ ทานตวณิช (2532, น. 97) ได้กล่าวไว้ในเร่ืองหลักสูตรเช่นกันว่า หลักสูตร
ประกอบไปด้วย จดุหมาย คือ ความต้องการทางการศกึษาและสงัคม 

1. หลกัการ คือ ทิศทางซึง่จะน าไปสูจ่ดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
2. โครงสร้าง คือ กลุม่วิชาหรือรายวิชาตา่ง ๆ  
3. จุดประสงค์ของการเรียนรู้ หมายถึงความรู้ ทกัษะและทศันะคติบางประการ

โดยเฉพาะรายวิชานัน้ ๆ  
4. เนือ้หาของรายวิชา คือ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
5. สื่อการเรียน คือ สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
6. วิธีสอน คือ วิธีการที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
7. การประเมินผล คือ การวดัว่านกัเรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดหลงัจาก

การเรียน การสอน 
สุนทร บ าเรอราช (2541, น. 49 - 80) กล่าวว่า  องค์ประกอบของหลักสูตร

ประกอบด้วย 
1. เอกสารหลกัสตูร ซึ่งประกอบด้วยตวัของหลกัสตูร ค าสัง่ ค าน า ข้อความ และ 

รายละเอียดเก่ียวกบักลุม่วิชาตา่ง ๆ  
2. หนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ซึ่งได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือ  

เสริมประสบการณ์และแบบฝึกหดั  
3. ระบบการประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยจุดประสงค์ เกณฑ์การวัดผล

ประเมินผลและข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์การตดัสินผลการเรียน 
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4. แนวการสอนหรือคู่มือการสอนวิชาต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลกัษณะ
วิชา เพื่อให้ครูใช้ในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน โดยมากจดัท าโดยกรมวิชาการ 
กระทรวงศกึษาธิการ 

5. ครูหรือผู้สอน เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุของหลกัสูตร เพราะครูเป็นผู้ ใช้
หลกัสตูรและมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามจดุประสงค์ของหลกัสตูรที่วาง
ไว้ 

6. กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ ได้แก่ กิจกรรมที่ประกอบการสอนใน
ห้องเรียนและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 

7. สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมือของครูที่จะช่วยให้การเรียนการ
สอนบรรลถุึงจดุประสงค์ของหลกัสตูรได้รวดเร็วและชดัเจนขึน้ 

3.3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ลือชา สร้อยพาน (2526, น. 304) ได้แบ่งขอบข่ายของการจดัการเรียนการสอนไว้ 6 

อย่าง ได้แก่ 
1. การจัดแผนการเรียน หมายถึง การจัดชุดรายวิชาให้นักเรียนเลือกเรียน ให้

สอดคล้องกบัความต้องการและความถนัดของนกัเรียน ท้องถิ่น หลกัการ จุดหมายของหลกัสตูร
และการจดัการศกึษาของชาติ 

2. การจดัตารางสอน หมายถึง การก าหนดนดัหมายระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน โดย
จดัให้ผู้ เรียนตามแผนการเรียนและให้ครูท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การจดัครูเข้าสอน หมายถึง การจดัครูเพื่อสอนตามตารางเรียน โดยค านึงถึง
วฒุิ ความรู้ความสามารถให้เพียงพอและเหมาะสม 

4. การจัดกลุ่มการเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถหรือ
แบบคละกนัและจดัจ านวนนกัเรียนให้เหมาะสม 

5. การจดัสอนซ่อมเสริม หมายถึง การสอนเพื่อช่วยเหลือนกัเรียนให้มีสติปัญญา
เท่าเทียมคนอื่น หรือนกัเรียนที่มีปัญหาในการเรียนโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและจะต้องจดัท าอยู่
ตลอดเวลา 

6. การประเมินผลการเรียน หมายถึง การก าหนดหลักการและวิธีการในการ
ประเมินผลการเรียนตามระเบียบวิธีที่ก าหนด 

สมุิตร คณุานุกร (2528, น. 136 - 137) ได้ให้ความหมาย “การจดัการเรียนการสอน
ว่า เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
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พฒันาการไปตามเปา้หมายที่หลกัสตูรต้องการ แนวทางการจดักิจกรรมหรือการสอนย่อมแตกต่าง
กนัตามสภาพและลกัษณะธรรมชาติของเนือ้หาวิชา ผู้สอนจะต้องรู้จกัเลือกใช้วิธีสอนและสื่อการ
เรียนรู้การสอนได้อย่างเหมาะสม” 

สรุป จากนกัวิชาการที่ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนนัน้จะต้องมี
องค์ประกอบที่อย่างน้อยจ าต้องมี จดุมุ่งหมาย เนือ้หา วิธีสอน และการประเมินผล กล่าวคือการ
จดัการเยนการสอนคือ แนวทางในการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมี
การจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมซึง่จะช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาตามเปา้หมายที่ครูผู้สอนต้องการ 

3.4 ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนพลศกึษา 
จรวยพร ธรณินทร์ (2525, น. 30) ได้ให้ค าแนะน าไว้ว่า ในการสอนวิชาพลศึกษาให้

ได้ผลดี ครูควรจะต้องปฏิบตัิการสอนตามลกัษณะ ดงันี ้
1. การสอนแต่ละครัง้จะต้องก าหนดจดุมุ่งหมายให้แน่ชดั 
2. ให้นกัเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมกิจกรรมการสอนอย่างทัว่ถึง 
3. ท าบทบาทให้สนกุสนาน จดับรรยากาศการเรียนเป็นกนัเอง 
4. ครูผู้สอนวิชาพลศกึษา ต้องสามารถวิเคราะห์ทกัษะการเคลื่อนไหวให้นกัเรียน

เข้าใจ ปฏิบตัิตามได้เป็นล าดบัขัน้ตอน 
5. การสอนพลศกึษา ควรให้นกัเรียนได้แสดงออกพอสมควร 
6. ถ้าหากครูพลศกึษาใช้นกหวีด ควรใช้เม่ือจ าเป็น ต้องใช้เหมาะสมเท่านัน้ 
7. ครูผู้สอนมีทศันคติท่ีดีกบันกัเรียนทกุคน 
8. ครูควรเคารพและเช่ือในความสามารถของผู้ เรียน ทกุคนมีความสามารถ 
9. นักเรียนที่มาเรียนพลศึกษาเป็นนักเรียนที่ต้องการเล่นและออกก าลังกาย 

ฉะนัน้ครูไม่ควรใช้เวลานีพ้ดูคยุหรือบรรยายมากจนเกินไป ควรให้นกัเรียนร่วมกิจกรรมทนัที 
10. ครูผู้ สอนพลศึกษาควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ แบบ เพื่อให้นักเรียนมี

ความส าเร็จในการเรียน 
11. การสอน ครูควรเน้นท่าทางให้ถกูต้อง และช่วยเหลือแนะน านกัเรียนให้ทัว่ถึง 
12. ถ้ามีการอธิบายควรเป็นไปอย่างสัน้ ๆ เฉพาะจ าเป็น ถ้าหากเป็นไปได้ให้

นกัเรียนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย หรือปัญหาการเลน่หลงัการกีฬา 
13. การสอนวิชาพลศึกษาทุกครัง้ ครูควรฉวยโอกาสจากสภาพการจริงที่เกิดขึน้ 

ปลกูฝังคณุธรรมในตวันกัเรียนควบคูก่นัไปด้วย 
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14. ในการสอนครูต้องค านึงว่า สอนให้นักเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยวิธี
ทางการ   พลศกึษา ครูพลศกึษามิใช่ครูฟตุบอล บาสเกตบอล หรือครูกีฬาอื่น ๆ  

15. ครูพลศกึษาจะต้องสอนและช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนบรรลไุด้ ตามที่
ก าหนดไว้ ไม่ใช่ยืนคอยดเูฉย 

วรศักด์ิ เพียรชอบ (2527, น. 118 - 119) ได้กล่าวว่า การสอนพลศึกษาจะให้ผลดี 
ควรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอนแต่ละครัง้ ควรก าหนดจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด เวลาสอนควรระลึกถึง
จดุหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ให้นกัเรียนทกุคนได้มีสว่นร่วมอย่างทัว่ถึงกนั โดยจดักิจกรรมให้มีสว่นร่วมและ
มีอปุกรณ์อย่างเพียงพอนกัเรียนจะมีโอกาสได้ฝึกได้เรียนอย่างทัว่ถึง 

3. ท าบทเรียนให้สนุกสนาน โดยครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม
และเพียงพอ แต่ทัง้นีค้รูจะต้องสามารถจดักิจกรรมและบรรยากาศของการเรียนการสอน ให้เป็นไป
อย่างเป็นกนัเอง และครูผู้สอนก็ควรมีความสนกุสนานกบัการเรียนการสอนนัน้ ๆ  

4. ครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่น
กีฬาประเภท ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แต่ควรจะเป็นผู้ที่สามารถสาธิตหรือวิเคราะห์ลกัษณะท่าทาง
ของการเคลื่อนไหวในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในทักษะที่สอนนัน้ ให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้
ตามล าดบัขัน้ตอน 

5. ครูผู้ สอนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนทุกคน คือจะต้องมีความรัก ความ
เอ็นด ูเมตตา และความหวงัดี กบันกัเรียนทกุคนด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

6. ครูควรเข้าใจในการที่เด็กมีเสียงดงัว่า เสียงแบบใดเป็นเสียงที่เกิดจากความ
สนกุสนาน หรือตื่นเต้นจากการเรียนวิชาพลศกึษา หรือเสียงแบบใดที่เกิดขึน้จากเหตอุื่น ท าให้เกิด
การรบกวนการเรียนการสอนปกติ การเรียนการสอนพลศึกษาควรจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
ตื่นเต้น และนกัเรียนสามารถออกเสียงได้บ้างพอสมควรควบคูก่นัไป 

7. ถ้าหากว่าครูผู้ สอนใช้นกหวีด นักเรียนควรจะได้ทราบว่าสัญญาณนกหวีด
อย่างไรหมายความว่าอย่างไร การใช้นกหวีดก็ควรจะให้เหมาะสมหรือใช้เม่ือจ าเป็นเท่านัน้ ครูไม่
ควรใช้นกหวีดพร ่าเพร่ือจนเกินไป 

8. ครูควรเคารพและเช่ือในความสามารถของนกัเรียนว่า นกัเรียนทกุคนสามารถ
จะท าได้และเรียนได้ ถ้าได้รับการสอนหรือช่วยเหลือโดยถกูต้อง แต่ความสามารถมากหรือน้อย ช้า
หรือเร็วนัน้เป็นอีกประการหนึง่ 
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9. นักเรียนที่เรียนวิชาพลศึกษาเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะเล่นหรือออก
ก าลงักาย ฉะนัน้ ครูไม่ควรใช้เวลานีพ้ดูหรือบรรยายให้นกัเรียนฟังมากเกินไป 

10. ความส าเร็จของการเรียนเป็นหัวใจส าคัญ จะท าให้นักเรียนมีความรักและ
ความพยายามในการเรียนวิชาพลศึกษา ฉะนัน้ ครูผู้สอนควรใช้วิธีการสอนหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้
นกัเรียนแตล่ะคนได้มีความส าเร็จในการเรียนตามความสามารถของตน 

11. การสอน ครูควรจะเน้นในท่าที่ถูกต้อง และควรหมนุเวียนช่วยเหลือนกัเรียน
ให้ทัว่ถึง 

12. ถ้ามีการอธิบายกติกาการเล่น ควรอธิบายสัน้ ๆ พอเข้าใจ หรือถ้าเป็นไปได้
ควรให้โอกาสนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอภิปรายกติกาหรือปัญหา หลงัจากนักเรียนได้เล่นหรือ
เรียนแล้ว 

13. การสอนวิชาพลศกึษาทกุครัง้ ควรปลกูฝังคณุธรรมในตวันกัเรียนควบคูก่นัไป
ด้วย เช่น ความสามคัคี ความร่วมมือ ความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา 

14. ในการสอนวิชาพลศกึษาทกุครัง้ ครูจะต้องระลกึอยู่เสมอว่า เราสอนนกัเรียน
เพื่อให้นกัเรียนได้รับการศกึษา โดยวิธีการของพลศกึษา 

15. ครูพลศึกษาต้องสอนและช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

จรวย แก่นวงษ์ค า (2529, น. 10) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนเป็นส่วนช่วยที่ส าคัญยิ่ง
สว่นหนึ่งของการศึกษา เป็นกระบวนการในการให้การศกึษา ซึ่งผู้สอนจดัให้แก่นกัเรียน เพื่อจะให้
ผู้ เรียนได้เรียนโดยสะดวก ถ้าผู้สอนรู้จกัใช้วิธีการสอนที่ดีและเหมาะสมแล้ว ย่อมท าให้ผู้ เรียนได้รับ
ผลต่อไปนี ้

1. ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในบทเรียนในวิชาการที่ครูสอน 
2. มีทกัษะและความช านาญในวิชาที่เรียนรู้นัน้ 
3. มีทศันะคติท่ีดีต่อสิ่งที่เรียน 
4. มีความสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ 
5. สามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาชีวิตประจ าวนัได้ 
6. สามารถน าความรู้ไปศกึษาหาความรู้เพิ่มเติมตอ่ไปได้ 

จึงถือว่า “วิธีสอน” มีความหมายและมีความส าคัญยิ่งต่อผู้ เรียน และครูเป็นผู้ มี
บทบาทส าคญัอย่างมากในฐานะผู้ เลือกวิธีสอน และได้อธิบายถึงลกัษณะการสอนที่ดี ดงันี ้
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1. การสอนที่ดีต้องมีความมุ่งหมายของบทเรียน มีการเตรียมเนือ้หา อุปกรณ์  
การประเมินผลได้สอดคล้องกบัความมุ่งหมาย 

2. การสอนที่ดีต้องยึดเด็กเป็นหลัก โดยค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองของวัย 
ประสบการณ์เดิมและความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของเด็กมากกวา่ที่จะเอาหลกัสตูรเป็นเกณฑ์ 

3. การสอนที่ดีครูต้องสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ทัง้ในแง่ของ
สิ่งแวดล้อมและอารมณ์ของเด็ก 

4. การสอนที่ดีควรมุ่งให้เด็กได้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติ พร้อม
ที่จะประพฤติตนเป็นคนดี 

5. การสอนที่ดีต้องเป็นการสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ 
6. การสอนที่ดีต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คิดค้นหาเหตผุลความเป็นไปอย่างสิ่ง

ที่เรียน มิใช่เอาความจริงจากต าราหรือค าบอกเลา่อย่างเดียว 
7. การสอนที่ดี ควรจะสมัพนัธ์เนือ้หาที่เก่ียวข้องกนัในวิชาเดียว ทัง้ในด้านทฤษฎี

และปฏิบตัิ ซึง่ก่อให้เกิดการต่อเนื่องของประสบการณ์ และสมัพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนั 
8. การสอนที่ดีควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรม รวมทัง้การประเมินผลการเรียนการสอนด้วย 
9. การสอนที่ดีย่อมช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่เรียน โดยใช้แรงกระตุ้น

ทัง้ภายในและภายนอก แต่ตามหลกัการแล้วควรใช้การจงูใจภายในมากกวา่ภายนอก 
10. การสอนที่ดีไม่ควรยดึมัน่ในวธีิสอนวิธีใดวธีิหนึง่วิธีเดียว แตอ่ย่างไรก็ตามควร

จะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ 
11. การสอนที่ดีต้องมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การ

สงัเกต การซกัถาม การสอบ ทัง้นีเ้พื่อให้แน่ใจวา่การสอนได้ตรงตามความมุ่งหมาย  
วิสูตร กองจินดา (2530, น. 86) ยังได้กล่าวว่า การเรียนรู้กิจกรรมพลศึกษา จะ

ได้ผลดีหากครูผู้สอนสามารถจดัให้สอดคล้องกบัหลกัการตอ่ไปนี ้
1. ให้ทราบเป้าหมายของบทเรียนทุกครัง้ก่อนมีการเรียนการสอน ให้ผู้ เรียนรู้

ความมุ่งหมายและคณุค่าของบทเรียน 
2. ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนของแต่ละบุคคล ความรู้

ความสามารถแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเป็นเนื่องจากสภาพทางกาย ความรู้พืน้ฐาน เจตคติ ระดับ
สติปัญญา หรือสิ่งแวดล้อม 
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3. ควรจัดระยะเวลาให้เหมาะสม การฝึกทักษะขึน้กับระยะเวลา และความ
บอ่ยครัง้ ต้องไม่ให้นานจนเหนื่อยเกินไป 

4. ให้เด็กได้เห็นจากการสาธิต การแสดงตัวอย่างให้เด็กได้เห็นเป็นสิ่งเร้า และ
สร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ 

5. ควรค านึงถึงความถกูต้องของทกัษะ ให้ผู้ เรียนทราบหรือเกิดความเคลื่อนไหว
ของตนเอง เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดตัง้แต่เร่ิมฝึก เพื่อป้องกนัมิให้ท าเป็นนิสยั 
ซึง่จะตามแก้ไขได้ยาก 

6. มีการเสริมด้วยวัสดุและอุปกรณ์ทางโสตทัศนะศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เด็กเห็น
ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นต่าง ๆ ในการฝึก 

7. ควรใช้หลกัจิตวิทยา เพื่อสร้างแรงจงูใจ ความพึงพอใจในการเรียน และจดัให้
มีการแข่งขนั เพื่อเป็นการเร้าใจให้เด็กอยากแสดงออก 

8. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพราะบรรยากาศที่ดีจะช่วยให้เด็กมีความ
สนกุสนานและพงึพอใจในกิจกรรม 

สรุป ในการสอนพลศึกษาครู พลศึกษาจ าเป็นจะต้องรู้ในเร่ืองของทักษะพืน้ฐานที่
นกัเรียนควรจะมี และเข้าใจความแตกต่างของนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนเกิดความสนกุและสามารถ
พฒันาสูก่ารออกก าลงักายหรือกิจกรรมที่ในห้องเรียนพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน  ซึง่เป็น
สิ่งส าคญัท่ีจะท าให้นกัเรียนรักในการเลน่กีฬาในเวลาวา่งนอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน  

3.5 คุณสมบัตขิองครูพลศึกษา 
ภิญโญ สาธร (2526, น. 178 - 179) ได้กล่าวว่า อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้ และพัฒนาการโดยรอบด้านขึน้ในตัวผู้ เรียน อาจารย์ผู้ สอนจึงต้องเป็นผู้ ที่ มีความรู้ 
ความสามารถในวิชาชีพ เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม ในระดบัที่วิญญชูนถึงปฏิบตัิได้ และมีลกัษณะ
ที่สอดคล้องกับวฒันธรรมไทย ทัง้ในแง่บุคลิกภาพทั่วไป ความสมัพันธ์ต่อศิษย์ และบทบาทต่อ
สังคม นอกจากนี ้อาจารย์ผู้ สอนจะต้องเป็นผู้ ที่หาความรู้เพิ่มเติม และฝึกอบรมให้มีความรู้
ความสามารถก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึน้ไปตลอดเวลา 

วรศักด์ิ เพียรชอบ (2523, น. 40 - 43) ได้กล่าวถึง ครูพลศึกษาที่ดีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่และภารกิจในการเป็นผู้สอนที่มีสมรรถนะที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีความรู้ดี ทัง้ในด้านวิชาการศกึษาทัว่ไปและวิชาพลศกึษา 
2. เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในวิชาชีพพลศกึษาอย่างแท้จริง 
3. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสงู 
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4. เป็นผู้ที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และกระตือรือร้น 
5. เป็นผู้ที่มีบคุลิกภาพที่ดี มีสขุภาพสมบรูณ์ 
6. เป็นผู้ที่มีคณุธรรม มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ และมีน า้ใจเป็นนกักีฬา 
7. เป็นผู้ที่รักเด็ก มีอารมณ์สนกุสนาน ร่าเริง 

วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539, น. 320 - 321) ได้กล่าวถึงคณุสมบตัิของครูพลศึกษาที่
ดี ดงันี ้

1. เป็นผู้ที่มีสขุภาพดีทัง้กายและจิตใจ 
2. เป็นผู้ มีความสามารถ ในการฝึกการสอนและมีส่วนร่วมในกีฬาต่าง ๆ ให้ได้

หลายประเภท 
3. มีความต้องการและพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป ซึ่งเป็นเร่ืองของการ

ช่วยเหลือ 
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะทกัษะย่อย และการเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

ออกมาให้นกัเรียนเห็นได้อย่างชดัเจนไม่ผิดพลาด 
5. มีความสามารถที่จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกพึงพอใจ และอยากที่จะฝึก

หรือเลน่กีฬาตอ่ไป 
6. เป็นผู้ที่มีรูปร่างและลกัษณะท่าทางเหมาะสมกบัอาชีพครูพลศกึษา 
7. มีน า้ใจนกักีฬา และพยายามปลกูฝังให้นกัเรียนมีคณุสมบตัิของผู้ มีน า้ใจเป็น

นกักีฬาอยู่เสมอ 
8. เป็นผู้ที่มีลกัษณะของความเป็นผู้น า 
9. เป็นผู้ที่มีหลกัการหรืออุดมคติของตนเอง มีบุคลิกดีและมีคุณธรรม นักเรียน

ต่างช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ท าให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทกุคนมีความสขุและนกัเรียนรักโรงเรียน 
อยากมาโรงเรียน 

สรุป ครูพลศึกษาจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองทัง้ด้านความรู้ ทักษะ และสอน
นกัเรียนให้มีคณุธรรมจริยธรรมพร้อมทัง้ปลกูฝังการมีน า้ใจในนกักีฬาแก่นกัเรียนจากการเลน่ออก
ก าลงักายและกีฬา 

3.6 สื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
จรวย แก่นวงษ์ค า (2529, น. 103) กล่าวว่า การเรียนพลศึกษานัน้เป็นการเรียนโดย

ใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อในการเรียนหรืออาจจะกลา่วได้ว่า การเรียนพลศึกษาเป็นการเรียนโดย
การกระท าส่วนประกอบที่ช่วยสอนนอกจากตัวครูและนักเรียน และจะต้องอาศัยเคร่ืองอ านวย
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ความสะดวกและอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบักิจกรรมแต่ละประเภท ถ้าขาดเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกแล้วจะไม่สามารถช่วยให้การเรียนการสอน พลศกึษาเป็นไปอย่างราบร่ืน หรืออาจด าเนินไป
ไม่ได้เลย ถ้ามีการจดัได้เหมาะสมเพียงพอจะช่วยให้การปฏิบตัิงานของครูเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

1. วสัดอุปุกรณ์ วสัด ุคือ สิ่งของต่าง ๆ ที่ก าหนดเวลาใช้อย่างจ ากดั เช่น ลกูบอล
ต่าง ๆ เชือก ฯลฯ อุปกรณ์ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่สภาพคงทนถาวรมากกว่าวสัดุ เช่น ตาข่าย ไม้ซอฟท์
บอล บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดด าเนินการเก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของวสัดุอุปกรณ์ คือ ครูพล
ศกึษา ผู้ ฝึกสอนกีฬา นกักีฬาและนกัเรียนที่สนใจ เพราะการจดัวสัดอุปุกรณ์มีความจ าเป็นต่อการ
สอนอย่างมาก ต้องมีการวางแผนด้วยบุคคลที่มีความรู้ จึงจะท าให้วัสดุอุปกรณ์ด าเนินไปด้วย
ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประหยัด วัสดุอุปกรณ์เก่ียวข้องกับหลาย ๆ ประการ เช่น 
บคุลากร การจ าหน่าย การเลือกซือ้ การเก็บรักษา 

2. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ใช้ในการจัดเรียนการสอนพล
ศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนและการบริหารชัน้เรียนด้วยเช่นกนั สถานที่มีทัง้
ในร่ม เช่น โรงยิม ห้องเรียน สระว่ายน า้ ห้องน า้ สถานที่กลางแจ้ง เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็ก
เลน่ 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ (2539, น. 232) กล่าวว่า ในการเรียนการสอนหรือการใช้
หลกัสตูรพลศึกษา จะเกิดความสมัฤทธ์ิผลทางจดุหมายได้มากน้อยเพียงใดนัน้ จ าเป็นต้องอาศยั
ปัจจยัประกอบหลาย ๆ ด้าน เช่น ประสิทธิภาพของครู การใช้วิธีสอน และปัจจยัอื่น ๆ อีก คือ วสัด ุ
อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เป็น
ลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติประกอบกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก แตกตา่งจากวิชาอื่น 

วสัดุ คือ สิ่งของต่าง ๆ ที่มีก าหนดเวลาการใช้งาน (ส่วนใหญ่จะใช้ได้แค่ 1 ปี) เช่น  
ลกูบอลต่าง ๆ เชือก เป็นต้น สว่นอปุกรณ์ คือ สิ่งตา่ง ๆ ที่มีสภาพคงทนถาวรมากกวา่ 

วฒันา ระงบัทุกข์. (2542, น. 117) ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ มีความส าคญัและจ าเป็นต่อการสอนทกุวิชา เพราะวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ หรือสื่อ
การสอนจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

1. สื่อการสอน หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะหรือสื่อที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถพฒันา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนการสอน และตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรได้ดียิ่งขึน้ หรือเร็วขึน้ 
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2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนมีมากมาย ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมดุ ห้องปฏิบตัิการ ห้องน า้ ห้องส้วม และสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอน   อื่น ๆ ซึง่ทกุสิ่งมีผลกระทบตอ่การเรียนการสอนอย่างยิ่ง 

สรุป สื่อการเรียนการสอน วสัดุ อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก นอกเหนือจาก
การใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ยงัจ าเป็นที่จะต้องใช้วสัด ุอปุกรณ์กีฬาเข้ามาช่วยในการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทัง้สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนก็เป็น
ปัจจยัมีสว่นส าคญัในการจดัการเรียนการสอนในการกระตุน่ให้นกัเรียนนัน้อยากที่จะเรียน 

3.7 ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน 
ไพศาล หวังพานิ ช  (2523, น . 19) ได้ ให้ความหมายของการวัด  หมายถึ ง 

กระบวนการในการก าหนดหรือจ านวน ปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมความสามารถของบคุคล โดยใช้เคร่ืองมือเป็นหลกัในการวดั กระบวนการดงักลา่วจะท า
ให้ได้ตัวเลขหรือข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้แทนจ านวนและลักษณะที่จ ากัด การวัดผลต้อง
ด าเนินการอย่างมีขัน้ตอน เป็นระเบียบแบบแผน มีเคร่ืองมือ มีผลการวัดเป็นตัวเลข หรือเป็น
รายละเอียดที่น าไปใช้บรรยาย บอกจ านวน หรือระดับสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนการประเมินผลนัน้ 
หมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจ ตีราคา ลงสรุป เพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรือหาคณุค่า
ของคุณลกัษณะและพฤติกรรม เช่น การเรียน ประเมินเป็นการตดัสินใจในคณุค่าของบุคคลหรือ
สิ่งของ ซึง่จะเป็นความเที่ยงตรงตามเนือ้หา การประเมินผลปฏิบตัิโดยอาศยัข้อมลูหรือรายละเอียด
ที่ได้จากการวัดผลเป็นหลัก และใช้วิจารณญาณประกอบการพิจารณา การประเมินผลต้อง
ด าเนินการอย่างมีขัน้ตอนการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

ผาณิต บิลมาศ (2524, น. 1) ได้ให้ความหมายแยกกนั ดงันี ้
การวดัผล หมายถึง การน าเคร่ืองมือที่เชื่อถือได้ (มาตรฐาน) ไปเปรียบเทียบ (วดั) 

กบัสิ่งที่ต้องการจะทราบถึงปริมาณหรือขนาด ซึง่จะสามารถวดัได้ทนัทีและออกเป็นตวัเลข เรียกว่า 
ปริมาณ 

การประเมินผล หรือการประเมินค่า หมายถึง การสอบ พิจารณา ตรวจสอบ หรือ
การตีความหมายของคะแนนที่รวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น การสอบ การเรียน พฤติกรรม 
บคุลิกภาพ เป็นต้น น ามาสรุปรวมกนัแล้วให้ออกมาเป็นเกรดหรือคะแนนรวมได้ว่า นกัเรียนคนนัน้
ได้เรียนรู้อยู่ในระดบัไหน หรือบรรลตุามความมุ่งหมายระดบัไหน 
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วินัย รังสินันท์ (2532, น. 569) ได้ให้ความหมายของการวดั หมายถึง “การก าหนด
คุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ การวดัมุ่งควบคุมความเที่ยงตรง และสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ 
สว่นการประเมินเป็นตวักระตุ้นสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ เรียน” 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2534, น. 31) ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
วดัผลและประเมินผลไว้ว่า ครูพลศกึษาจะต้องวดัผลและประเมินผลนกัเรียนตามจดุมุ่งหมายของ
วิชาพลศกึษา ดงันี ้

1. ความรู้ ความเข้าใจ ซึง่เป็นเร่ืองของการใช้สติปัญญา หรือพทุธิวิสยั 
2. ความรู้สกึท่าที อารมณ์ ค่านิยม อดุมคติ รวมเรียกว่า เจตคติหรือทศันคติหรือ

เจตคติวิสยั 
3. ทกัษะ ซึง่เป็นความช านาญเฉพาะคน หรือทกัษะวิสยั 
4. สมรรถภาพทางกายหรือประสิทธิภาพของร่างกาย ซึ่งแต่ละคนมีความ

แตกตา่งกนั หรือสมรรถภาพทางกายวิสยั 
5. บคุลิกภาพ หรือพฒันาการด้านสงัคมตา่ง ๆ หรือสงัคมวิสยั 

ด้วยจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาดงักล่าว ครูพลศึกษาสามารถยึดเป็นหลกัการใน
การวดัผลและประเมินผลนกัเรียนได้ต่อไป 

สรุป ความรู้เก่ียวกับการวัดและประเมินครูพลศึกษาเป็นกระบวนการที่วัดผลและ
ประเมินผลนกัเรียนตามจดุมุ่งหมายทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีวดัผลในตวัของผู้ เรียน 

4. แนวคิดและการพัฒนาหลักสูตร 
หลกัสูตรเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสถานศึกษาหรือการศึกษา เนื่องจากหลกัสูตรเป็นหลัก

แนวทางในการพฒันาด้านการศกึษา แนวทางก าหนดเนือ้หาสาระ แนวทางในการจดักิจกรรมและ
ประสบการ์ณการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่จะเกิดขึน้ (Armstrong, 1989, p. 4) รวมทัง้แนวทางใน
การประเมินหลกัสตูรทัง้ระบบ ดงันัน้ จึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งที่บคุลากรที่เก่ียวข้องกบั
การศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับหลกัสตูรและการ พัฒนาหลกัสตูร เพื่อน ามาใช้ในการ
พฒันาประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานด้านการศกึษา 
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4.1 ความหมายของหลักสูตร 
ธ ารง บวัศรี (2532, น. 6) ก าหนดนิยามของหลกัสตูร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท า

ขึน้เพื่อแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเนือ้หาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศกึษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านต่างๆ ตามจดุมุ่งหมายที่ก าหนด 

สงดั อทุรานนัท์ (2532, น. 16) สรุปได้ลกัษณะของหลกัสตูรไว้ดงันี ้
1.หลกัสตูร คือ สิ่งที่สร้างขึน้ในลกัษณะของรายวิชา ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หาสาระ

ที่ได้จดัเรียงความล าดบัยากง่าย หรือเป็นขัน้ตอนดีแล้ว 
2. หลกัสตูรประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียนซึง่ได้วางแผนไว้เป็นลว่งหน้า  

เพื่อมุ่งหวงัจะให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ 
3. หลกัสตูรเป็นสิ่งที่สงัคมสร้างขึน้ส าหรับประสบการณ์ทางการศึกษาแก่ผู้ เรียน  

ในสถานศกึษา 
4. หลกัสตูรประกอบด้วยประสบการณ์ทัง้หมดของผู้ เรียน ซึ่งเขาได้ท าได้รับและ

ได้ตอบสนองต่อการแนะแนวของสถานศกึษา 
สุนทร บ าเรอราช (2536, น. 6) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรว่าคือ กรอบและ

แนวทางที่จะน ามาใช้ในการสอน การอบอรม การฝึกงานเท่านัน้ และหลกัสตูรจะต้องอยุ่ร่วมกบั สิ่ง
อื่นเสมอ คือหลกัสตูรต้องอยุ่ร่วมกบัการสอนและการสอบ 

บุญชม ศรีสะอาด (2546, น. 7) ได้กล่าวว่ามีความหมายได้หลายอย่าง เม่ือศึกษา
ความหมายของหลกัสตูรตามนิยามที่มีผู้ ให้ไว้ สามารถจดัเป็นกลุม่ใหญ่ๆได้ 3 กลุม่คือ กลุม่ที่มอง
หลกัสตูรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวงั (Intended) กลุ่มที่มองหลกัสตูรว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึน้จริง (Actualzed) 
และกลุม่ที่มองหลกัสตูรครอบคลมุทัง้สองกลุม่ที่กลา่วมา กลุม่ที่มองหลกัสตูร วา่เป็น สิ่งที่คาดหวงั
ได้แก่กลุ่มที่ให้ความหมาย หลักสูตร คือวิชาและเนือ้หาวิชาหลักสูตร เป็นโปรแกรมการศึกษา 
หลกัสตูรเป็นเอกสาร และหมายถึงหลกัสตูรแม่บท สว่นกลุม่ที่มองหลกัสตูรว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึน้จริงง
ได้แก่ กลุม่ที่ให้ความหมายวา่หลกัสตูร คือประสบการณ์ 

พิสิฐ เมธาภัทร (2549, น. 4) ได้ให้ความหมายค าว่าหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร 
หมายถึงโครงการจัดประมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมทัง้หมด เพื่อให้ผู้ เรียนได้ผ่านมวล
ประสบการณ์หรือกิจกรรมนัน้ๆ แล้วเกิดการพัฒนาทางด้านพุทธิพิสยั ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 
สามารถประกอบอาชีพและด ารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ 

กู๊ ด  (สุรกาน ต์  จังหาร , 2553, น . 9; อ้ างอิ งจาก  Good, 1973, p. 149) ได้ ให้
ความหมายของหลกัสตูรว่า 
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1.หลกัสตูร หมายถึง เนือ้หาวิชาที่จดัไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ศกึษาจน
จบชัน้หรือได้รับใบประกาศ 

2.หลกัสูตร หมายถึง เค้าโครงของเนือ้หาวิชา หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่จะต้อง
สอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับศกึษาจนจบชัน้ หรือได้รับประกาศนียบตัร 

3.หลกัสูตร หมายถึง เค้าโครงของเนือ้หาวิชา หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่จะต้อง
สอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้ศกึษา 

จากความหมายของหลกัสตูรที่ได้กลา่วมานี ้พอสรุปได้วา่ หลกัสตูร คือ เนือ้หา สาระ 
ความรู้ หรือโครงการสอนที่ก าหนดขึน้ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อนสร้างประสบการณ์ที่มี
ประโยชน์แก่ผู้ เรียน เพื่อให้บรรลจุดุมุ่งหมายของการศกึษาที่ระบบก าหนดไว้อย่างมีคณุภาพ 

4.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 
หลกัสตูรด้วยองค์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สมัพนัธ์และสอดคล้องกนัตามที่ ทาบา 

(Taba, 1962, p. 10) เสนอไว้วา่หลกัสตูรประกอบด้วยสว่นส าคญั 4 สว่นคือ 
1. จดุมุ่งหมาย เป็นสว่นที่กลา่วถึงจดุมุ่งหมายทัว่ไป และวตัถปุระสงค์เฉพาะวิชา 
2. เนือ้หาวิชา เป็นส่วนที่กล่าวถึงเนือ้หาวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้ เรียน

ศกึษาจนมีลกัษณะตามจดุมุ่งหมาย 
3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีการและ

กระบวนการที่จะท าให้ผู้ เรียนได้รู้เนือ้หาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การประเมินผล เป็นสว่นที่ นกัพฒันาหลกัสตูรคนอื่นๆได้แบง่องค์ประกอบของ

หลกัสตูรคล้ายคลงึกบั ทาบา ดงัเช่น เคอร์ (Kerr, 1968, p. 16) ได้แบ่งองค์ประกอบของหลกัสตูร
ไว้เป็น 4 ส่วนคือวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผล
หลกัสตูร 

สงดั อทุรานนัท์ (2532, น. 24) ได้เสนอว่าควรแบ่งหลกัสตูรออกเป็น 7 องค์ประกอบ
ดงันี ้

1. เหตแุละความจ าเป็นของหลกัสตูร 
2. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
3. เนือ้หาสาระและประสบการณ์ 
4. การเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
5. การเสนอแนะเก่ียวกบัการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหลง่ในชมุชน 
6. การประเมิน 
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7. การเสนอแนะเก่ียวกบัการช่วยเหลือและสง่เสริมผู้ เรียน 
สรุปได้ว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร เป็นการก าหนดหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ 

รวมถึงกิจกรรมต่างๆตลอดจนวสัดปุระสงค์การสอน แต่กิจกรรมที่ส าคญัยิ่งคือการสอน หรืออาจ
กลา่วได้ว่าการสอนเป็นหวัใจของหลกัสูตรทกุหลกัสตูรจะมีลกัษณะสมบรูณ์จะต้องมีองค์ประกอบ
ครบถ้วนได้แก่ จุดมุ่งงหมายหรือวัตถุประสงค์ เนือ้หาวิชาหรือรายละเอียดของวิชา วิธีการสอน 
หรือการก าหนดการฝึกสอน หรือปัจจัยที่เอือ้อ านวยต่อการฝึกอบรมและ การประเมินผล จึง
สามารถท าให้ผู้ เรียนหรือผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จนกระทัง่เปลี่ยนพฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน คือ 
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบตัิ 

4.3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
การแสวงหารูปแบบในการพฒันาหลกัสตูรและการสอนเป็นสิ่งที่ส าคญัและจ าเป็น

เพราะรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรนัน้เปรียบเทียบเสมือนแผนที่ที่มุ่งชีพ้ัฒนาหลักสูต รได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้และการน ารูปแบบการพฒันาหลกัสตูรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากบัสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิตและสงัคมของผู้ใช้โดยแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรมีหลายแนวทาง เช่น 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ ไทเลอร์ (Tyler, 1964, p. 110-125) ได้ให้แนวคิดใน
การวางแบบโครงสร้างหลกัสตูรโดยใช้วิธี Mean-Ends Approach เป็นหลกัการและเหตผุลในการ
สร้างหลกัสตูรที่เรียกว่า “เหตผุลของไทเลอร์” หลกัเกณฑ์ในการจดัหลกัสตูรและการสอน ควรจะ
ตอบค าถามที่เป็นพืน้ฐาน 4 ประการดงันี ้

1.มีจดุมุ่งหมายทางการศกึษาะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา 
2.มีประสบการณ์ทางการศกึษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยให้บรรลุ

ถึงจดุหมายที่ก าหนดไว้ 
3.จะจดัประสบการณ์ทางการศกึษาอย่างไร จงึจะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
4.จะประเมินผลประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร จึง

จะตดัสินได้วา่บรรลถุึงจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ไทเลอร์เน้นว่า ค าถามทัง้สี่ ข้อนี  ้จะเรียงล าดับกันลงมา เพราะฉะนัน้ การตัง้

จุดมุ่งหมาย จึงเป็นขัน้ที่ส าคัญที่สุด ลักษณะเด่นของการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ที่ใช้
จดุมุ่งหมายทัง้สี่ขัน้ตอน ตอนแรกเป็นการก าหนดจดุมุ่งหมายชัว่คราว และจึงก าหนดวิธีและเกณฑ์
กลัน่กรองจากทฤษฎีการเรียนรู้ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาสงัคม ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรท่ีแน่นอน ดงัภาพการพฒันาหลกัของสตูรไทเลอร์ ดงันี ้
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จุดมุง่หมายชัว่คราว 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 รปูแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร ์

 
 
 
 

ขอ้มลูจากผูเ้รยีน 
เรยี 

ขอ้มลูจากสงัคมภายนอก ขอ้มลูจากนกัวชิาการ 

ปรชัญาสงัคม จุดมุง่หมายทีผ่า่นการกลัน่กรองครัง้ที ่1 ปรชัญาการศกึษา 

จติวทิยาการเรยีนรู ้จุดมุง่หมายทีผ่า่นการกลัน่กรองครัง้ที ่2 

จุดมุง่หมายทีแ่น่นอน 

การเลอืกประสบการณ์การเรยีน 

การจดัประสบการณ์การเรยีน 

การประเมนิผล 

ขัน้ตอนที ่1 

ขัน้ตอนที ่2 

ขัน้ตอนที ่3 

ขัน้ตอนที ่4 
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จากภาพประกอบ 2 แสดงถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ว่า การ
พฒันาหลกัสตูรจะต้องเป็นไปตามล าดบัขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เร่ิมด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ชัว่คราวโดยอาศยัข้อมลูจากแหลง่ก าเนิดท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ 3 แหลง่ด้วยกนั คือ 

1. ศกึษาจากสงัคม 
2. ศกึษาจากตวัผู้ เรียน 
3. ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในเนือ้หาวิชา 

ข้อมูลทัง้ 3 แหล่งดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตัง้จุดมุ่งหมายชั่วคราว 
จดุมุ่งหมายที่ได้ในขัน้นี ้บางครัง้อาจจะมีมากเกินกว่าที่จะจดัเข้าไว้ในหลกัสตูรได้ทัง้หมด จึงควร
ได้มีการพิจารณาเลือกเฉพาะจุดมุ่งหมายที่ส าคัญและสอดคล้องกันเพื่อน าไปเป็นหลักในการ
ปฏิบตัิขัน้ต่อไป ไทเลอร์ได้เสนอว่าการเลือกจดุมุ่งหมายถาวรควรผ่านการกลัน่กรองเพื่อ คดัเอาข้อ
ที่ไม่ส าคญั และไม่สอดคล้องกนัออกไปด้วยวิธีการ 

1. พิจารณาหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2. พิจารณาหลกัจากการปรัชญาการศกึษาและปรัชญาสงัคม 
3. จดุมุ่งหมายที่ผ่านการกลัน่กรองแล้วนีเ้รียกว่าจดุมุ่งหมายขัน้สดุท้ายหรือ

จดุมุ่งหมายถาวรที่จะน ามาใช้ในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 
ขัน้ที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน ในการวางโครงสร้างของหลักสูตร ไท

เลอร์ได้ตัง้ค าถามข้อที่สองว่าจะเลือกประสบการณ์การเรียนอย่างไรจึงจะช่วยให้บรรลุถึง
จดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ จดุมุ่งหมายที่จะระบพุฤติกรรมและเนือ้หานัน้เป็นจดุมุ่งหมายปลายทางที่
ต้องการ ไปถึง(Ends) แต่ประสบการณ์การเรียนที่จัดขึน้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นวิธีการที่จะให้
บรรลถุึงจดุมุ่งหมายปลายทาง (Means) 

ขัน้ที่ 3 การจดัประสบการณ์การเรียนในการจดัประสบการณ์ให้เป็นหน่วยจะต้อง
มีการส ารวจความสมัพนัธ์ทางด้านเวลาและด้านเนือ้หา โดยมีเกณฑ์ในการจดัประสบการณ์การ
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

1.ความต่อเน่ืองกนั 
2.การเรียงล าดบัขัน้ 
3.การบรูณาการ 
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ขัน้ที่ 4 การประเมินผล เป็นขัน้สดุท้ายของแนวคิดในการจดัหลกัสตูรของ ไทเลอร์ 
เป็นขัน้ ที่จะให้ผู้วางแผนการจดัท าหลกัสูตรรู้ว่า ประสบการณ์การเรียนที่จดัขึน้บรรลจุดุมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้เพียงใด 

รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ ทาบา (Taba. 1962: 422-425) ได้ให้แนวคิดในการ
จัดหลักสูตรโดยวิธีอุปนัย (Inductive approach) หลักสูตรควรจะออกแบบและก าหนดจาก
ครูผู้ สอนมากกว่าที่จะก าหนดจากผู้บริหารลงมา นอกจากนี ้ทาบามีความคิดที่ว่าการพัฒนา
หลกัสตูรเป็นงานที่ต้องการการจดัล าดบัความคิดให้เป็นระเบียบในการตดัสินใจ จะต้องพิจารณา
ทัง้ล าดบัในการวางแผนและวิธีการที่จะท างานให้ส าเร็จลลุ่วงลงไป ทาบาได้ก าหนดกระบวนการ
ในการพฒันาหลกัสตูรไว้ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และความจ าเป็นต่างๆ ของสงัคม 
รวมทัง้ศึกษาการพัฒนาการของผู้ เรียน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนธรรมชาติของความรู้ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจดุมุ่งหมาย 

ขัน้ที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยอาศยัข้อมลูที่ได้จากขัน้ที่ 1 เป็น
หลกัในการพิจารณา จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึน้นี ้ควรจะเป็นสิ่งที่สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกเนือ้หาประสบการณ์การเรียน 

ขัน้ที่ 3 การคัดเลือกเนือ้หาวิชาที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนโดยค านึงถึง  
ความสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เป็นสิ่งส าคญั 

ขัน้ที่  4 การจัดล าดับเนื อ้หารายวิชาที่คัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการท่ีจะให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ใดก่อนหรือหลงั ซึง่อาจจะจดัเรียงล าดบัตามความยาก
ง่าย ความกว้างแคบหรือการเป็นพืน้ฐานตอ่กนั เป็นต้น 

ขัน้ที่ 5 การคดัเลือกประสบการณ์การเรียนกระบวนการที่ส าคญัของหลกัสตูรอีก
กระบวนการหนึ่งก็คือ กระบวนการในชัน้เรียน การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนจ าเป็นต้อง
ศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้และวิธีสอนต่างๆ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนที่มุ่งคณุค่าแก่การเรียน และสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายตลอดจนเนือ้หาวิชาที่
ก าหนดไว้ด้วย 

ขัน้ที่ 6 การจัดเรียงประสบการณ์การเรียนตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้การจัด
กระบวนการเรียนการสอนบรรลถุึงจดุมุ่งหมายที่วางไว้ 

ขัน้ที่ 7 การประเมินผล เป็นขัน้ตอนที่จะเป็นเคร่ืองชีว้่า การด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาหรือข้อบกพร่องในขัน้ตอนใดๆ มากน้อย
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เพียงใดเพื่อจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลนีต้ามปกติจะพิจารณาผลจากการใช้
หลกัสตูรคือผู้ เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจดุมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เนือ้หาวิชา
และกระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงใด จากกระบวนการในการพฒันาหลกัสตูร
ของบาทาสามารถแสดงเป็นภาพประกอบ 3 ได้ดงันี ้

 
 

ภาพประกอบ 3 การพฒันาหลกัสตูรของทาบา 
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จากแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบักระบวนการและรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไท
เลอร์และทาบา ที่ได้เสนอไปแล้วนัน้จะเห็นว่า กระบวนการและรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรต่างๆ 
นัน้มีความคล้ายคลงึกนัในเร่ืองขององค์ประกอบหลกัที่ส าคญัของหลกัสตูร สว่นที่แตกตา่งกนัก็คือ
ขัน้ ตอนที่ ละเอียดขึ น้ ซึ่ งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ ชัด เจนยิ่ งขึ น้ ซึ่ งพอส รุปได้ว่า
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วยขัน้ตอนที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้คือ 

1. การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน ส าหรับการพฒันาหลกัสตูรจะท า
ให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการ ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัความต้องการ 

2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นขัน้ตอนที่กระท าต่อจากการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์พืน้ฐาน ซึง่เป็นการตัง้เปา้หมายว่าหลกัสตูรที่พฒันาขึน้นัน้จะก่อให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในตวัผู้ เรียนอย่างใดอย่างหนึง่ อนัจะช่วยให้สภาพปัญหาหรือความต้องการได้รับการ
แก้ไขหรือได้รับการตอบสนอง 

3. การจดัเนือ้หาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนของการคดัเลือก
บรรจุเนื อ้หาสาระและประสบการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นสื่อหรือหาทางที่จะช่วยน าผู้ เรียนไปสู่
จดุมุ่งหมายที่ต้องการได้ 

4. การวัดและประเมินผลรวมทัง้การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับปรุง
หลกัสตูรเบือ้งต้นก่อนน าไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่ก าหนดว่า ควรจะวดัประเมินผลอะไรบ้าง เพื่อจะได้
ทราบว่าผู้ เรียนสามารถบรรจเุป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยพียงใด และหลงัยกร่างสตูรได้แล้วจะ
เป็นขัน้ตอนการตรวจสอบ หรือดคูณุภาพของหลกัสตูรที่ร่างขึน้ว่า ยงัมีจดุอ่อนหรือมีข้อบกพร่องที่
ควรแก้ไขปรับปรุงในเบือ้งต้นอย่างใดบ้าง ก่อนที่จะน าหลกัสตูรไปใช้ 

5. การน าหลกัสตูรไปใช้ เป็นขัน้ตอนที่น าหลกัสูตรไปสู่ภาคปฏิบตัิหรือไปสู่การ
เรียนการสอน ซึง่เป็นขัน้เป็นตอนที่ต้องอาศยักิจกรรมและกระบวนการต่างๆหลายประเภท 

6. การประเมินผลหลักสูตร เป็นขัน้ตอนของการตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ได้
พัฒนาขึน้นัน้สามารถใช้ได้ดีเพียงใด ผลิตผลที่ได้จากหลักสูตรเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือ จุด
มุ่งหวังเพียงใด ซึ่งอาจจะประเมินจากการน าไปใช้จริงหรือให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ประเมิน
ก่อนก็ได้ และผลจากการประเมินที่ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้หลกัสตูรมีคณุภาพสงูยิ่งขึน้ไป 

7. การแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูร เป็นขัน้ตอนนของการเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการตอ่ไป 

สรุปว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อตอบการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษา การศึกษาจะมี
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ความก้าวหน้า ถ้ามีการปรับปรุงหลกัสตูรให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นตลอดเวลา
การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลูสงัคม ความต้องการตา่งๆเพ่ือเป็นพืน้ฐาน
ในการพฒันาหลกัสตูรดงักลา่ว 

5. ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวการฝึกอบรม 
5.1 ความหมายของการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม(Training) มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ต่างๆ ดงันี ้
บีช (ชูชัย สมิทธิไกร, 2549, น. 5; อ้างอิงจาก Beach, 1970, p. 375) กล่าว

หมายถึงความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการจัดขึน้เพื่อให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ 

กู๊ ด(สุรกานต์ จังหาร, 2553, น. 18; อ้างอิงจาก Good, 1973, p. 613) ได้ให้
ความหมายของการฝึกอบรมไว้ในพจนานกุรมการศกึษาวา่การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่ช่วยให้
บคุคลมีทกัษะและความรู้ โดยจดัขึน้ภายใต้สภาวะเงื่อนไขบางประการ 

สรุปได้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จดัขึน้เพื่อพฒันาบุคคลให้สามรถเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะความช านาญ และเจตคติ โดยการจดัการศึกษาให้แก่คนกลุ่มหนึ่ง แต่
การจัดการศึกษานีท้ าขึน้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยมุ่งหวังให้เข้ารับการฝึกอบรม มีการ
เปลี่ยนแปลงและพฒันาการทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ท่าทีที่แสดงถึงความ
พึงพอใจ ในการท างานในเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่
พบว่าการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพการท างานของบุคลากรหรือเตรียมการให้
บคุลากรพร้อมที่จะท างานในหน้าที่นัน้เอง 

5.2 ความส าคัญของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมมีความส าคัญหลายประการดังที่ เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาต (2531, น. 4)  

ได้สรุปไว้ดงันี ้
1. การฝึกอบรมช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ โดยการสร้างเสริมความรู้

ความเข้าใจกบับคุลากร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระหวา่งการปฎิบตัิงาน 
2. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึน้แล้ว โดยการสร้างเสริม

ความรู้ความเข้าใจกบัวิธีการแก้ปัญหา และฝึกปฏิบตัิการแก้ปัญหานัน้ๆ 
3. การฝึกอบรมเป็นการสร้างเสริมวิทยาการอันทันสมัยให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน เพราะในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องฝึกอบรม
เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
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4. การฝึกอบรมช่วยประหยดัรายจ่าย เนื่องจากการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีจดัขึน้
ในระยะเวลาสัน้ ภายในงบประมาณจ ากดั และได้ผลคุ้มค่าตามวตัถปุระสงค์ 

5. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่องานประจ าที่ปฏิบตัิอยู่ เนื่องจากการฝึกอบรมใช้ระยะเวลาสัน้ อาจจดั
ในเวลาหรือนอกเวลาท างาน 

6. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรที่
ท างาน ในหน่วยงานเดียวกนั เนื่องจากการฝึกอบรมเปิดโอกาสให้บคุลากรได้แลกเปลี่ยนทรรศนะ 
ซึง่กนัและกนั ก่อให้เกิดความเข้าใจกนัมากขึน้ 

7. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาท่าทีหรือ
บคุลิกภาพของตนเองให้เหมาะกบังานที่ปฏิบตัิ 

8. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยให้บุคลากรมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ
พร้อมที่จะท างาน กล้าเผชิญอปุสรรค 

9. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่สนบัสนนุการศกึษาตลอดชีวิต 
10. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่ช่วยเหลือนกัเรียนที่ลาออก เนื่องจากมีอปุสรรคไม่

สามารถศกึษาตอ่ได้ เพราะวา่จ าเป็นต้องเข้ารับต าแหน่งงานใดงานหนึง่ 
สรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน สงัคมประเทศชาติ 

และการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีสมรรถภาพสงูขึน้ ความส าคัญในการฝึกอบรมแต่ละครัง้จะมาก
หรือน้อยย่อมขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ปัญหาและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม และกลุม่ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น การฝึกอบรมมีความส าคญั
และจ าเป็นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและช่วยกัน
แก้ปัญหาบางอย่างในการปฏิบัติงาน อีกทัง้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ สร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานของบคุคล เปิดโอกาสให้ทกุคนมีสว่นร่วม เพื่อจะได้น าความรู้ที่ได้มาปรับประยกุต์ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานและการด าเนินชีวิตต่อไป 

5.3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ย่อมมีวตัถุประสงค์เฉพาะของหน่วยงาน

หรือองค์กร ซึง่นกัศกึษาหลายท่านกลา่วถึงวตัถปุระสงค์ประสงค์ของการฝึกอบรม ไว้ดงันี ้
ทองฟู ชินะโชติ (2531, น. 7-8) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่า 

วัตถุประสงค์หลักเน้นการพัฒนาและรักษาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 
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1. วตัถปุระสงค์ขององค์กรต่อการฝึกอบรม เพื่อ 

1.1 สร้างความสนใจในการปฎิบตัิงานพนกังานในองค์กร 
1.2 เสนอแนะวิธีการพฒันาปฏิบตัิงานที่ดีที่สดุ 
1.3 พฒันาการปฏิบตัิงานให้ได้ผลดีท่ีสดุ 
1.4 ลดความสิน้เปลือง และปอ้งกนัเหตใุนการปฏิบตัิงาน 
1.5 วางมาตรฐานในการปฏิบตัิงานให้ได้ผลดีท่ีสดุ 
1.6 การพฒันาในการปฏิบตัิงานบคุคล 
1.7 พฒันาการบริหาร 
1.8 ฝึกฝนบคุคลไว้เพื่อความก้าวหน้าของงาน และการขยายองค์กร 
1.9 ฝึกฝนให้ทนัตอ่เทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า 

2. วตัถปุระสงค์ต่อความมุ่งหมายสว่นบคุคล เพื่อ 
2.1 ความก้าวหน้าในการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง 
2.2 พฒันาท่าที บคุลิกภาพในการปฏิบตัิงาน 
2.3 พฒันาฝีมือในการปฏิบตัิงานโดยการทดลองปฏิบตัิ 
2.4 ฝึกฝนการใช้วินิจฉยั การตดัสินใจ 
2.5 ปรับปรุงสภาพการปฏิบตัิงานได้ดีขึน้ 
2.6 ปรับปรุงสภาพการปฏิบตัิงาน 
2.7 สง่เสริมและสร้างขวญัในการปฏิบตัิงาน 
2.8 เข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์กรที่ปฏิบตัิงาอยู่ให้ดีขึน้ให้

มีความพอใจในการปฏิบตัิงาน 
สุเทพ สังข์เพชร (2536, น. 15) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่าเพื่อ

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพองบุคลากร เพื่อท าให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสงูขึน้ การ
ฝึกอบรมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ในด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับ
หลกัการและวิธีการท างานร่วมกนั ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัขององค์กร 

ไพฑูรย์ โพธ์ิสว่าง (2537, น. 45) กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมว่า เป็น
การส่งเสริมและสนบัสนนุบคุลากร ทกุระดบั ทุกต าแหน่ง ให้มีการเตรียมพร้อมทัง้ในด้านโลกทศัน์
บุคลิกภาพ และความรู้ความสามารถที่ มีศักยภาพเพียงพอต่อการตอบสนองเงื่อนไข การ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ ที่ก าลงัด าเนินอยู่ในปัจจบุนัและอนาคต 



  58 

จากที่กลา่วมาแล้วนัน้จะเห็นได้วา่การฝึกอบรมนัน้มีวตัถปุระสงค์ที่ส าคญั ได้แก่ 
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกับงานในหน้าที่ของแต่ละบุคคล รวมทัง้เทคนิค

วิทยาการใหม่ๆท่ีใช้ในการปฏิบตัิงาน 
2. เพื่ อสร้างเสริมความสามารถความช านาญในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพสงูยิ่งขึน้ 
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเก่ียวกับงานในหน้าที่ เกิดขวญัและก าลังใจในการ

ปฏิบตัิงาน 
4. เพื่อให้ทราบนโยบาย หน้าที่  และความรับผิดชอบขององค์กรหรือ

หน่วยงาน เข้าใจระเบียบข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตัิงาน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
5. เพื่ อ รู้แนวทางการปฏิบัติ งานที่ เป็นแบบอย่างเดียวกัน  ก่อให้ เกิด

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และเป็นประโยชน์ในการประสานงานในองค์กร 
6. เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง 

5.4 ประโยชน์ของการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนหนึ่งในการบริหารบุคลากร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มี

ความส าคัญ  และเป็นประโยชน์อย่างมากทัง้ต่อองค์ กรหรือบุคลากร การฝึกอบรมเป็น
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผลจากการ
ปฏิบัติงานย่อมก่อให้เกิดความส าเร็จแก่องค์กรส่วนรวม ทัง้นีไ้ด้มีผู้ กล่าวถึงประโยชน์หรือผลที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไว้ดงันี ้

1.การฝึกอบรม ช่วยท าให้ระบบการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพสูงขึน้ มีการ
ติดต่อประสานงานดีขึน้ เพราะว่าการฝึกอบรมจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการปฏิบตัิงานของ
ผู้ปฏิบตัิงานให้มีใจรักงานและท างานได้ผลมากขึน้ ทัง้เม่ือได้รับความรู้จากการฝึกอบรมมากขึน้ 
จะสามารถน าเทคนิคใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ซงึจะแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

2.การฝึกอบรม เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดความประหยดัโดยลดการสิน้เปลือง
วสัดทุี่ใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึง่จะมีผลต่อเนื่องไปถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซือ้วสัดทุี่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ลดลงไปด้วย เพราะว่าเม่ือผู้ ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีแล้ว ความ
ผิดพลาดที่ก่อให้เกิดความสิน้เปลืองเสียหายย่อมลดน้อยลงไป 

3.การฝึกอบรม ช่วยลดเวลาในการเรียนให้น้อยลง ปกติในการปฏิบตัิงานนัน้
เม่ือเร่ิมปฏิบตัิงานควรจะได้รับการอบรมแนะน าเสียก่อน เพราะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกการอบรม
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แล้วสามารถปฏิบตัิงานได้ผลดี และทุ่มเวลามากกว่าการท่ีจะต้องปฏิบตัิงานและเรียนควบคู่กนัไป
ในเวลาเดียวกนั เพราะว่าการปฏิบตัิงานตามวิธีหลงันีเ้ป็นการกระท าแบบลองผิดลองถกูซึง่ไม่อาจ
ท าให้เกิดสมัฤทธ์ิผลในงานเท่าใด 

4.การฝึกอบรม เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของผู้ บงัคบับญัชา
ได้ มากขึน้ทัง้ผู้บงัคบับญัชาจะไม่เสียเวลามาชีแ้จงสัง่สอนในงานที่สัง่ นอกจากนีก้ารฝึกอบรมยงั
ช่วยลดการปฏิบตัิงานล่วงหน้าให้น้อยลง เพราะว่าการปฏิบตัิงานล่วงเวลามิใช่เกิดปริมาณงานที่
มาก อย่างเดียวสว่นใหญ่มกัเกิดจากความลา่ช้าและความไม่เข้าใจในงานเสียเป็นอย่างมาก 

5.การฝึกอบรม เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะกระตุ้ นเตือนให้ผู้ ปฏิบัติงานได้
ปฏิบตัิงานเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการงานของตนตามปกติ การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งและ 
การโยกย้ายพนกังานในองค์กร มกัได้รับพิจารณาก่อน เพราะว่าเป็นผู้ รู้งานและได้รับการฝึกอบรม
มาเป็นอย่างดี ทัง้นีย้่อมแสดงว่าการฝึกอบรมเป็นการแนะแนวทางในความก้าวหน้าของบุคคล
อย่างหนึง่ 

ประโยชน์ของการฝึกอบรมตามความคิดของ พะยอม วงศ์สารศรี (2531: 197) 
นัน้นอกจากการฝึกอบรมจะเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรดงักล่าวมาแล้ว ยงัมี
ประโยชน์อีกหลายประการ คือ 

1. ประโยชน์ที่พนกังานได้รับการจากฝึกอบรม 
1.1 ท าให้เกิดความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน 
1.2 พนกังานสามารถรู้ถึงมาตรฐานการท างานและนโยบาย 
1.3 ท าให้พนักงานมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะเป็น

กกระตุ้นให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างานด้วย 
2. ประโยชน์ต่อผู้จดัการ ผู้บงัคบับญัชา หรือหวัหน้างาน 

2.1 ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอนหรือแนะน างานต่างๆ ให้กับ
พนกังาน 

2.1 ประหยัดเวลาที่จะใช้ควบคุมดูแล สามารถเอาเวลาไปใช้ในการ
วางแผนงานและบริหารงานด้านอื่นได้ 

3. ประโยชน์ต่อองค์กร 
3.1 ช่วยท าให้ผลผลิตมีคณุภาพได้มาตรฐาน 
3.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายตา่งๆ ในการซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
3.3 ช่วยลดอบุตัิเหตกุารสิน้เปลืองและความเสียหายตา่งๆ 
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พลากร สวุรรณรัฐ (2535, น. 37) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการพฒันาและ การ
ฝึกอบรมไว้ว่าการปฏิบตัิงานไประยะหนึ่ง เม่ือถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบงานที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหรืองานในระดับสูงขึน้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม เนื่องจากการ
พฒันาการฝึกอบรมก่อให้เกิดประโยชน์ 2 ประการคือ 

1. ผู้ปฏิบตัิงานต้องการความมั่นใจในสิ่งหรือแนวทางปฏิบตัิอยู่ว่าเป็นสิ่งที่
ถกูต้องหรือไม่และผู้อื่นปฏิบตัิงานอย่างไร เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอย่างไร 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและทศันคติในการท างาน ซึง่ช่วยให้เกิดทศันคติ
ทางบวกเป็นการน าทศันคติท่ีดีมาเผยแพร่กนั 

สรุปได้ว่าการฝึกอบรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตวัผู้ปฏิบตัิงานที่จะมีการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ช่วยในการท างานดีขึน้ มีทัศนคติที่ดี ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ท าให้องค์กรมี
ความมัน่คงเนื่องจากการฝึกอบรม และจะช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานมีการพฒันาอยู่เสมอ หากขาดแคลน
ผู้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งใดก็สามารถทดแทนกนัได้ 

5.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 
จากกระบวนการพฒันาหลกัสตูรท่ีนกัวิชาการต่างๆ ได้กลา่วไว้ในหวัข้อ กระบวนการ 

พฒันาหลกัสตูร จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการทัว่ไปที่สามารถใช้ได้กบัหลกัสตูรทกุรูปแบบ ส าหรับ
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมนัน้ สามารถด าเนินการตามกระบวนการดงักล่าวได้เช่นกนั ซึ่ง นิภา 
วงศ์ไทย (2525, น. 34-35) ได้เสนอขัน้ตอนการสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ดงันี ้

1.ก าหนดสภาพปัญหาและความจ าเป็นของชุมชนเกษตรกรรมชนบท ซึ่งจะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของชาติ โดยการส ารวจเอกสารและชุมชน รวมทัง้การส ารวจ
ความต้องการของผู้ รับการฝึกอบรมมาเป็นข้อมลูในการก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 

2.ก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรการฝึกอบรมให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพ
ปัญหาและความจ าเป็นที่ได้ส ารวจมา 

3.ก าหนดหน่วยการฝึกอบรม โดยแบ่งจุดมุ่งหมายออกเป็นเร่ืองๆ และก าหนด
หน่วยการฝึกอบรมให้ครอบคลมุเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเม่ือได้ด าเนินการครบทกุหน่วยการฝึกอบรมแล้วจะ 
บรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ 

4.ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม โดยพิจารณา
ก าหนดให้สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
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5.คดัเลือกจดัล าดบัเนือ้หาของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม โดยยึดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมเป็นขอบเขต และด าเนินการจดัล าดบัความส าคญัของเนือ้หา โดยพิจารณาตามล าดบั
ของเนือ้หาและตามล าดบัความต้องการของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึง่ได้ท าการส ารวจไว้แล้ว 

6.ก าหนดกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม โดยพิจารณาวิธีการประเมินผลให้
สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการฝึกอบรม และพืน้ฐานของผู้ รับการฝึกอบรม 

7.ก าหนดวิธีการประเมินผลผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาวิธีการประเมินให้
สอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการฝึกอบรม และพืน้ฐานของผู้ เข้าฝึกอบรม 

8.การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบ โดย
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ใช้หลกัสตูร แสดงดงัภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมของนิภา วงศ์ไทย 
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เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ  (2531, น. 64-69) กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 

1.การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นการก าหนดความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ รับการฝึกอบรมว่าจะให้เป็นในลกัษณะใดจึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ การก าหนดวตัถปุระสงค์จะก าหนด 3 ระดบั คือ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร วตัถปุระสงค์หมวด
วิชาและวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 

2.การเลือกการจดัรายวิชาและเทคนิคการฝึกอบรม เนือ้หาวิชา หมายถึง เนือ้หา
สาระความรู้ประสบการณ์เรียนรู้ เป็นขัน้ตอนที่ก าหนดว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความรู้และ
ประสบการณ์และการจดัล าดบัความรู้ประสบการณ์นัน้เป็นอย่างไร จงึเกิดผลการฝึกอบรมท่ีสงูสดุ 

3.การน าหลกัสตูรไปใช้ หมายถึง การให้ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมเอาโครงการ
ของหลกัสตูรไปฝึกอบรมให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.การประเมินผลหลกัสตูร หมายถึง การหาค าตอบว่าหลกัสตูรสมัฤทธ์ิผลตามท่ี
วตัถปุระสงค์ก าหนดไว้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด 

5.การปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีวัฎจักรเร่ิมต้นจากการ
ก าหนดวตัถปุระสงค์ เลือก และจดัเนือ้หาวิชาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ น า
หลักสูตรไปฝึกอบรม ประเมินผลสัมฤทธ์ิการฝึกอบรม และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับ
หลกัสูตร เม่ือปรับปรุงหลักสูตรแล้วจึงกลบัไปสู่การปรับปรุงวตัถุประสงค์การฝึกอบรมดังแสดง
ภาพประกอบ 5 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมของเครือวลัย์ ลิ่มอภิชาต 

การปรบัหลกัสตูร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิหลกัสตูร 

ก าหนดวตัถุประสงค ์

ความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

การน าเอาหลกัสตูรไปฝึกอบรม 

การเลอืกและการจดั
เนื้อหาวชิาและประสบการณ์ 
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Outcome 

 

Result 

 

นอกจากนี ้พิสิฐ เมธาภทัร (2549, น. 33) ได้รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรไปฝึกอบรม
ส าหรับช่างอตุสาหกรรมไว้ ดงัภาพประกอบ 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของพิสิฐ เมธาภทัร 

สรุปรูปแบบของกระบวนการจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับโรงงานหรือสถาน
ประกอบการโดยมีขัน้ตอนของการด าเนินงานดงันี ้

NEED 

Objectives 

Design Objectives 

Try-Out 

Implementation 

Evaluation 

Media 

Content Activity 

Evaluation 

Criteria 
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1. การหาความต้องการของการฝึกอบรม (Needs) เป็นการส ารวจหาความ
ต้องการหรือสภาพของปัญหาแท้จริงที่ เกิดขึน้  ในโรงงานหรือสถานประกอบการเก่ียวกับ
กระบวนการผลิต งานบคุคล หรือด้านการจดัการ เป็นต้น 

2.ก าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการจดัการฝึกอบรมไม่ใช่วตัถเุชิงพฤติกรรม 

3.การออกแบบ (Design) เป็นขัน้ตอนของการออกแบบส่วนต่างๆ เก่ียวกับการ
จดัเตรียมข้อมลู าหรับการจดัการฝึกอบรมให้กบัผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีขัน้ตอนที่ละเอียด ดงันี ้

3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (objective)หลังจากวิเคราะห์งานย่อย
เรียบร้อยแล้ว (Job analysis) เพื่อก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมให้เป็นจดุประสงค์ส าหรับการ
ประเมินผลฝึกอบรม 

3.2 รายละเอียดของหลกัสตูรในส่วนนีป้ระกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งทัง้ 4 
สว่นนีจ้ะมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัดงันี ้

 3.2.1 เนือ้หา (Content) เป็นขัน้ตอนการจัดเตรียมเนือ้หาให้สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีได้วิเคราะห์ไป 

 3.2.2 สื่อ (Media) เลือกสื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนือ้หาและ
วตัถปุระสงค์รวมถึงการค านงึสิ่งตา่งๆ เช่น อปุกรณ์สนบัสนนุตา่งๆ 

 3.2.3 กิจกรรม (Activity) ก าหนดกิจกรรมรหว่างการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เช่น ใบแบบฝึกหดั และใบงานเป็นต้น 

 3.2.4 การประเมิน (Evaluation) ขัน้ตอนการประเมินผลของชุดการ
ฝึกอบรมท่ีได้ออกแบบไว้ซึง่ไม่ใช่การประเมินผลของกระบวนการฝึกอบรม 

3.3 การน าไปทดลองใช้ (Try-out) เม่ือออกแบบชุดฝึกอบรม (Curriculum 
Structure) แล้วน าไปทดลองใช้เพื่อหา ความเหมาะสม เช่น เวลาและภาษา ตลอดจนสื่อว่ามี
คณุภาพอย่างไร 

4 การน าไปใช้เก็บข้อมูล (Implementation) หลังจากการทดลองใช้และน ามา
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จงึน าชดุฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรมจริง 

5 การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluation) เป็นการประเมินผลที่กระบวนการ 
เช่น ความสอดคล้องเนือ้หากบัวตัถปุระสงค์วิทยากรและการฝึกอบรม 

6 การสรุปผล (Outcome) หลงัจากการประเมินผลแล้ว ให้สรุปผล ข้อดี ข้อเสีย 
พร้อมกบัข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงจากกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของนกัศกึษาที่ได้กลา่ว
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มาแล้วนัน้ จะเห็น ได้วา่ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมมีสว่นคล้ายคลงึกนั คงมีบางสว่น
เท่านัน้ ที่แตกต่างกัน เช่นในส่วนของวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เนือ้หารายวิชาการฝึกอบรม 
เป็นต้น ดงันัน้จงึสามารถสรุปขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมูลทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ ปรัชญาการศึกษา ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นพืน้ฐานที่ส าคญัในการ
ก าหนดลกัษณะหลกัสตูรส าหรับวิธีการได้มาซึ่งข้อมลูพืน้ฐานนัน้ สงดั อทุรานนัท์ (2532, น. 194) 
กล่าวว่าสามารถท าได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือใช้ทัง้ 2 กรณีประกอบกัน คือ การศึกษาโดย
ทางตรงได้แก่ สอบถาม การสมัภาษณ์ผู้ที่ส่วนเก่ียวข้อง ส่วนการศึกษาทางอ้อม ได้แก่ การศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร การรับฟังความคิดเห็นจากแหลง่ตา่งๆ การวิเคราะห์ตวัชีว้ดัท่ีส าคญั 

2. การสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม เม่ือได้รับข้อมลูพืน้ฐานด้านต่างๆ แล้วน ามา
คิดวิเคราะห์จะท าให้ทราบสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ เรียน หรือสงัคม จึงมาถึงขัน้ตอน
การสร้างหลกัสตูรซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

2.1 การก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ในการก าหนดจดุมุ่งหมายของ
หลกัสตูรนัน้ สงดั อทุรานนัท์ (2532, น. 211-212) ได้เสนอแนะหลกัส าคญัของหลกัสตูรท่ีดี ดงันี ้

2.1.1 จุดมุ่งหมายของหลกัสตูร ควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางการศึกษา
อย่างถกูต้องบนรากฐานของความจริงและความสามารถน าไปปฎิบตัิได้ 

2.1.2 สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 
2.1.3 สนองความต้องการของผู้ เรียน 
2.1.4 มุ่งสร้างเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 
2.1.5 เน้นและสง่เสริมคณุสมบตัิสว่นบคุคลของผู้ เรียนให้มีความเจริญ

งอกงามหลายด้าน 
2.1.6 ช่วยให้ผู้ เรียน ได้รับประโยชน์จากการศกึษามากที่สดุ 
2.1.7 ควรจะยืดหยุ่นได้และเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.2 การเลือกเนือ้หารายวิชาและการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั

มากอย่างหนึ่งเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางที่จะน าผู้ เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนด 
ดังนัน้ จ าเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สุนทร บ าเรอราช (2536, น. 48) กล่าวไว้ การเลือก
เนือ้หาพิจารณาจากค าถามต่อไปนี ้
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2.2.1 แก่นสาระของการศึกษาคืออะไร เนือ้หาทัง้หมดเป็นความรู้ที่
แท้จริง หรือไม่ 

2.2.2 เนือ้หาวิชาใดที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรและใช้เกณฑ์อะไรมา
คดัเลือกเนือ้หาสาระ 

2.2.3 มีเนือ้หาวิชาอะไรบ้างที่ผู้ เรียนทุกคนต้องรู้และมีอะไรบ้างที่
ผู้ เรียนบางคนจ าเป็นต้องรู้ 

2.2.4 จะจดัล าดบัเนือ้หาวิชาให้ผู้ เรียนอย่างไรและใช้เกณฑ์อะไร 
2.2.5 เม่ือผู้ เรียน เรียนทัง้ เนื อ้หาวิชาเหล่านี ผู้้ เรียนจะต้องเรียน

อย่างไร ผู้ เรียนจะพฒันาความสามารถและพฒันาความคิดอย่างไร 
2.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบอรมควร

ประเมินอะไรประเมินอย่างไรและเป็นสิ่งชีใ้ห้เห็นว่าการด าเนินงานฝึกอบรมนัน้จะประสบ
ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด มีอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรฝึกอบรมครัง้ตอ่ไป 

3. การน าหลกัสตูรไปใช้ น าหลกัสตูรท่ีผ่านขัน้ตอนที่ 1 และ 2 แล้วน าไปใช้ใน
สถานการณ์จริง เพื่อเป็นการศกึษาหาจดุอ่อนหรือข้อบกพร่องตา่งๆ และแก้ไขให้ดีขึน้ 

4. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบอรม เป็นขัน้ตอนการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพสังคมมากขึน้ ซึ่งการปรับปรุงนีส้ามารถ
ด าเนินการได้ทกุขัน้ตอนของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 

โดยสรุปกระบวนการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนที่ส าคญัคือ 1) 
การค้นหาปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้ เข้ารับฝึกอบรม 2) การก าหนดวตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูรที่มีความสอดคล้องกบัความต้องการจ าเป็น หรือสอดคล้องกบัปัญหาของผู้ ฝึกอบรม 3)
การจดัท าหลกัสตูร เนือ้หาการฝึกอบรม โดยต้องมีการจดัอนัดบัของเนือ้หาอย่างเหมาะสม 4)น า
หลกัสตูรไปใช้จริง 5) การประเมินหลกัสตูร และปรับปรุงหลกัสตูร 

5.6 องค์การประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม 
หลกัสตูรฝึกอบรมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องและสมัพนัธ์คล้ายกบัหลกัสตูร

การศึกษาทัว่ไป เพียงแต่ว่าหลกัสตูรฝึกอบรมจะมีขอบเขตแคบกว่า ทัง้นีเ้พราะหลกัสตูรฝึกอบรม
เป็นการจัดฝึกอบรมบุคลากร เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนัน้องค์ประกอบหลักของ
หลกัสตูรฝึกอบรมจงมีองค์ประกอบคล้ายคลงึกบัหลกัสตูรทัว่ไป ดงันี ้
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วรพจน์ ศรีวงษ์ (2539, น. 89-9-) ได้ก าหนดองค์ประกอบของหลกัสตูรฝึกอบรม
การประกอบอาชีพอิสระส าหรับช่างอตุสาหกรรมเอาไว้ ดงันี ้

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

การประเมินคุณภาพหลกัสตูร เฉลา มิสดีย์ (2540, น. 54) ได้สรุปองค์ประกอบ
ของหลกัสตูรการฝึกอบรมเอาไว้ 4 สว่นคือ 

1.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
2.เนือ้หาวิชาที่ฝึกใช้อบรม 
3.เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม 
4.การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม 

ส่วนประกอบของหลกัสตูรในทศันะของ นงลกัษณ์ โรจนพนัธ์ (2539: 25-28) มี
ดงันี ้

1.วตัถุประสงค์ของหลกัสตูรในการฝึกอบรม วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม
เปรียบได้ดงัเข็มทิศที่จะก าหนดแนวทางของการฝึกอบรม จะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สร้างหลกัสตูรทราบ
ว่าควรก าหนดวิชาใด หรือควรพิจารณาเลือกวตัถปุระสงค์ควรจะต้องกระท าให้โครงการฝึกอบรม
อยู่ในรูปแบบของการปฎิบตัิได้ การพิจารณาเลือดวตัถปุระสงค์ควรจะต้องท าอย่างระมดัระวงัโดย
วิเคราะห์จากข้อมลูเก่ียวกบังานหรือพฤติกรรมที่ต้องการที่ได้จากการส ารวจความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม 

2.หมวดรายวิชาที่จะท าการฝึกอบรม หมวดวิชาที่ก าหนดท าการฝึกอบรม
อาจจะมีหมวดเดียว หรือ หลายๆ หมวดก็ได้ แล้วแต่ความจ าเป็นของการฝึกอบรมแต่ละโครงการ 
ผู้สร้างหลกัสตูรควรคดัเลือกให้เหมาะสมและสนองต่อความจ าเป็นนัน้ ซึง่คือการก าหนดขอบข่าย
ของการฝึกอบรมนัน่เอง 

3.รายละเอียดหวัข้อวิชา จากหมวดวิชาที่ก าหนดไว้แล้วจึงน ามาแยกแยะใน
สว่นของรายละเอียดว่าควรจะมีหวัข้อย่อยอะไรบ้าง เพื่อให้ขอบข่ายเร่ืองที่ฝึกอบรมชดัเจนขึน้หรือ
เรียกว่าประเด็นส าคญัที่ผู้สอนจะต้องให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมอาจไม่จ าเป็นที่



  68 

จะต้องสอนในรายละเอียดวิชาทุกหัวข้อ ดังเช่น ส่วนที่เป็นความรู้พืน้ฐาน เช่น คณิตศาสตร์ 
เบือ้งต้น และภาษาย่อมไม่จ าเป็นต้องมาฝึกอบรมกนั หรือทกัษะบางอย่าง ก็ไม่อาจน ามาฝึกอบรม
ได้เนื่องจากขาดอปุกรณ์ที่จ าเป็น เป็นต้น ดงันัน้การก าหนดรายละเอียดหวัข้อวิชามกัจะเลือกเอา
เฉพาะเจาะจงที่จะท าให้ผู้ รับการฝึกอบรมมีความรู้ทกัษะ ความสามารถที่จะต้องน าไปใช้ปฏิบตัิ
จริงโดยบางหัวข้อที่คิดว่าพืน้ฐานหรือสามารถฝึกอบรมในขณะปฎิบตัิจริงโดยหัวข้อที่คิดว่าเป็น
พืน้ฐานหรือสามารถฝึกอบรมในขณะปฎิบตัิงานได้หรือสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตวัเองได้ไม่
น ามาฝึกอบรมเม่ือก าหนดหวัข้อวิชาต่างๆ แล้วน ามาจดัเรียงล าดบัให้ต่อเนื่องสอดคล้องกนัเพื่อให้
แนวคิดทกัษะเหล่านัน้ได้พฒันาขึน้อย่างมีระบบโดยอาศยัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ มีแนวทางการ
ปฏิบตัิงานดงันี ้

3.1 ก าหนดหัวข้อรายวิชาที่ง่ายไว้ระยะต้นของหลักสูตร หัวข้ออวิชาที่
เป็นพืน้ฐาน เช่นแนวความคิด ความหมาย และทฤษฎีที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 

3.2 หวัข้อวิชาซึง่ให้ความรู้และทกัษะ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนวิชา
อื่นๆ ต่อไปต้องก าหนดไว้ในระยะเร่ิมต้นของหลกัสูตร หัวข้อวิชาที่เป็นภาคปฎิบตัิ ควรจัดให้อยู่
ระดบัต่อเน่ืองจากภาคทฤษฎี 

3.3 วิชาที่มีกิจกรรมซ า้กันหลายๆ ชั่วโมง เช่น บรรยาย หรือ อภิปราย 
อย่างเดียว เป็นต้นควรกระจายให้อยู่ในวนัตา่งๆ กนัไม่ควรสอนวิชาใดเกิน 3 ชมใน 1 วนั 

3.4 วิชาที่ยากหรือเป็นวิชาที่ต้องการรู้เร่ืองอื่นๆ มาก่อนให้ก าหนดอยู่ใน
ล าดบัสดุท้าย 

4.การก าหนดการฝึกอบรม คือการก าหนดแผนการในรายละเอียดเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้สอนและผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ได้มองเห็นหลกัสตูรโดยส่วนรวมว่าจะต้องท ากิจกรรม
อะไรบ้าง และใช้เวลาเท่าใด การก าหนดการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาถึงเทคนิค หรือวิธีการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมกบัแตล่ะหวัข้อที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีข้อควรค านึงวา่ถ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
ปฎิบตัิตามวิธีการที่เลือกแล้วเขาจะได้รับความรู้ ทกัษะ หรือ พฒันาทศันคติใหม่ เพียงพอหรือไม่ 
อาจจะใช้ค าถามเหลา่นีเ้ป็นแนวทาง คือ 

4.1 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิตามเทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรม
นัน้ๆ ได้หรือไม ่

4.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมท าในสิ่งที่วิทยากรบอกให้ท าได้หรือไม่ 
4.3 ถ้าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฎิบัติตามที่วิทยากรบอกว่า เขาจะได้รับ

ความรู้ตามที่ คาดหมายหรือไม่ 
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4.4 หลังจากผู้ เข้ารับการฝึกอบรมปฎิบัติตามแล้ว เขาจะมีความรู้สึก
เช่นใด นอกจากควรน าสิ่งเหลา่นัน้มาพิจารณา คือ 

4.4.1 วัตถุประสงค์ของวิชาที่ต้องการเน้นให้เกิดพฤติกรรมด้านใด 
เช่น ถ้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจก็ใช้บรรยายหรืออภิปราย ถ้าต้องการทางด้านทกัษะก็อาจให้ลง
มือปฎิบตัิเป็นต้น 

4.4 .2  ผู้ เข้ า รับการฝึกอบรม เป็ น ใคร ระดับความ รู้พื น้ ฐาน 
ประสบการณ์ความสามารถเป็นอย่างไร ถ้ามีความแตกต่างกนัมากในกลุ่มที่จดัอย่างไร กิจกรรม
หรือวิธีสอนบางอย่างอาจจะน ามาใช้กบับคุคลบางประเภทไม่ได้ 

4.4.3 สิ่งที่อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม เช่น สถานที่ วัสดุ 
อปุกรณ์ต่างๆ เป็นต้น มีเพียงพอหรือไม่ 

4.4.4 ระยะเวลาก าหนดให้มีมากน้อยเพียงใด เพียงต่อการจัด
กิจกรรมการสอนหรือไม่ 

4.4.5 วิทยากร กิจกรรมการสอนบางอย่างต้องการผู้ช านาญ หรือมี
ทกัษะซึง่จะหาได้หรือไม่ วิทยากรจะสะดวกมาให้การฝึกอบรมหรือไม่ 

ผู้วิจยัสรุปองค์ประกอบของหลกัสตูรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรม 
2. ก าหนดขอบเข่าย และวางแผนการฝึกอบรม 
3. จัดท ารายละเอียดหวัข้อ เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยการจัดเรียงเนือ้หา

หวัข้อการฝึกอบรมท่ีควรค านงึ ดงันี ้
3.1 ควรเรียงล าดับจากหัวข้อที่ง่ายไว้ช่วงต้นของหลักสูตร และไล่ระดับไป

จนถึงหัวข้อที่ยาก เนื่องจากหัวข้อที่ยากอาจจ าเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้พืน้ฐานจากหัวข้อที่อยู่
ในช่วงต้นของหลกัสตูร 

3.2 การฝึกอบรมท่ีเป็นภาคปฏิบตัิ ควรจัดให้อยู่ต่อเนื่องกับภาคทฤษฎี 
ทัง้นี ้ในการบรรยายหวัข้อภาคทฤษฎีควรใช้ระยะเวลาวนัละไม่เกิน 3 ชัว่โมง 

4. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม ได้แก่ การพิจารณาว่าผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิได้ตามเทคนิค วิธีการที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
ตามที่คาดหมาย และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มากน้อยเพียงใด ความพึงพอใจต่อความ
เหมาะสมของเนือ้หาวิชา หลกัสตูร และระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
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5.7 การประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร  เป็นขัน้ตอนหนึ่งที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

เพราะเป็นการตรวจสอบว่าหลกัสตูรที่ได้รับการพัฒนาขึน้มามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่ และการประเมินมีลกัษณะเป็นกระบวนการก าหนด
คณุค่าการประเมินที่มีประสิทธิภาพนัน้จะต้องประกอบด้วยเคร่ืองมือการประเมินที่เหมาะสมและ
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันัน้ เนือ้หาเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรที่น าเสนอครัง้นี ้
จะเป็นการน าเสนอความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการประเมินหลกัสตูรที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ
การประเมินหลกัสตูรแนวคิดเก่ียวกับลกัษณะของการประเมินหลกัสตูร และรูปแบบการประเมิน
หลกัสตูร 

5.7.1 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
มีนกัการศกึษาหลายท่านกลา่วถึงจดุมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูรไว้ ดงันี ้

ทาบา (Taba, 1962, p. 310) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีขอบเขต
กว้างขวางครอบคลุมถึงการประเมินสิ่งต่อไปนี  ้คือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระบวนการของ
หลักสูตร กระบวนการหลักสูตร ผู้ ที่ มีส่วนเก่ียว ข้องกับหลักสูตร สมรรถภาพของผู้ เรียน 
ความสมัพนัธ์ของวิชาตา่งๆ การใช้สื่อ การเรียนการสอน เป็นต้น 

โบแชมป์ (Beauchamp,1981, p. 170-171) และสงัด สุนทรานนท์ (2532, 
น. 277-278) ได้ให้แนวคิดเก่ียวการประเมินหลกัสตูรท่ีใกล้เคียงกนัวา่ จะต้องประเมินสิ่งต่อไปนี ้

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

ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์ (2539, น. 192-193) กล่าวว่า การประเมินหลกัสตูรมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบหลกัสูตรในด้านต่างๆ เช่นจุดมุ่งหมาย 
เนือ้หา วิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน 
ตลอดจนการบริหารหลกัสตูรและการบริการวิชาการเพื่อเป็นการตรวจสอบหลกัสตูรนัน้ได้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด จะปรับปรุงหลกัสตูรและการเรียนการสอนให้ดีที่สดุ
อย่างไร 

จากแนวคิดที่กลา่วมาข้างต้นพอสรุปได้ว ่การประเมินหลกัสตูรมีจดุมุ่งหมาย
ที่ส าคญั 3 ประการ คือ 
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1.การประเมินเอกสารหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย สภาพปัญหาและ
ความต้องการหลกัการ จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรเนือ้หา การจดัการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน และการประเมินผลเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลกัสตูรที่
สร้างขึน้ 

2.ประเมินการน าหลกัสูตรไปใช้ เป็นการน าหลกัสตูรไปใช้ทดลองใช้น า
ร่องกบักลุ่มตวัอย่างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของหลกัสตูรแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไป
ทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตอ่ไป 

3.ประเมินผลผลิตของหลกัสตูร เป็นการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน
ที่เกิดขึน้ภายหลงัจากการน าหลกัสตูรไปใช้ทดลองใช้ 

5.7.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการประเมินหลักสูตร 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537, น. 34-40) ได้ให้แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะของการ

ประเมินหลกัสตูรไว้ว่า การประเมินก่อนการน าหลกัสตูรไปใช้หลงัจากร่างหลกัสตูรเสร็จเรียบร้อย 
การตรวจสอบคณุภาพเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพ
หลกัสตูรท าได้หลายวิธี เช่น จดัประชมุสมัมนา ใช้เทคนิคเดลฟาย การทดลองใช้หลกัสตูรแบบน า
ร่องเพื่อการศกึษาความเป็นไปได้รวม ทัง้มีคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการทดลองใช้
หลกัสตูรในแต่ละระยะอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

การประเมินผลหลังจากการน าหลักสูตรไปใช้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่า
หลักสูตรเม่ือน าไปใช้จริงได้ผลเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีข้อดีข้อเสียในวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนอย่างไร เพื่อจะได้หาปรับปรุงหลกัสตูรเพื่อพบสิ่งบกพร่องและ ช่วยในการ
ตดัสินใจวา่ควรจะใช้หลกัสตูรนีต้่อไปหรือไม่ 

เวิ ร์ธทิ่ ง  และแซมเดอร์ส (ฐีระ ประวาลพฤก ษ์ , 2538, น. 3;) อ้างอิงจาก 
Worthing; & Sanders, 1973, p. 40-45) ได้กล่าวว่าถึงแนวคิดและรูปแบบของการประเมิน
หลกัสตูรว่ามีจดุเน้นของการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ 

กลุม่ที่ 1 แนวคิดเน้นการวางแผนตดัสินใจเก่ียวกบัจดุมุ่งหมาย ได้แก่ แนวคิด
ของไทเลอร์ทาบา และแฮมมอนด์ 

กลุม่ที่ 2 เน้นการวางแผนตดัสินใจโดยยดึหลกัเกณฑ์ ได้แก่ แนวคิดของสเทค 
ครอนบชัและสคริฟเวน 
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กลุม่ที่ 3 เน้นการวางแผนตดัสินใจเพื่อการจดัการ ได้แก่แนวคิดของสตฟัเฟิล
บีม และโพรวสัซึง่แบง่กลุม่แนวคิดตามลกัษณะดงักลา่วข้างต้นช่วยให้การคิดวิเคราะห์รูปแบบ การ
ประเมินหลกัสตูรมีคงามชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากแนวคิดที่กลา่วมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินหลกัสตูรสามารถด าเนินการ
ได้ทัง้ก่อนและหลงัน าหลกัสตูรไปใช้จริง โดยการประเมินก่อนน าหลกัสตูรไปใช้จะเป็นลกัษณะของ
การประเมินความเป็นไปได้ของหลักสูตร และการประเมินหลังน าหลักสูตรไปใช้จะเป็นการ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ใช้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดหรือไม่ และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 

5.7.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
รูปแบบของการประเมินหลกัสตูรมีลกัษณะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายของ

การประเมิน ซึง่แต่ละรูปแบบตา่งมีจดุเน้นที่แตกตา่งกนั ซึง่แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดงันี ้
แนวคิดการประเมินผลโครงการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์แอ

ลเคิร์ก แพตทริค  (Donald L. Kirkpatrick .1975) 
 การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ รับการอบรมได้เพิ่มพูน

ประสบการณ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ ของตนเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการปฎิบตัิงานในทางทีดีขึน้ มีนกัทฤษฎีการประเมิน การฝึกอบรมได้เสนออรูปแบบ
การประเมินการฝึกอบรมไว้มากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างกนับ้าง คล้ายคลึงกัน
บ้าง ตามแต่ลกัษณะของโครงการฝึกอบรมที่ท าการประเมิน ทัง้นีเ้พื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมแต่ละหน่วยของรูปแบบทฤษฎี การประเมินการ
ฝึกอบรมของโดนลัด์ แอลเคิร์กแพตทริคเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมีลกัษณะการประเมินที่ตรง
กบัวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม โดยเป็นรูปการณ์ประเมินในลกัษณะกว้างเพื่อให้ครอบคลมุทัง้
ระบบของโครงการ อีกทัง้ยงัเป็นรูปแบบการประเมินที่จะน าไปประยกุต์ใช้กบัโครงการในลกัษณะ
ใดก็ได้ ทัง้ในแบบของการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมปฎิบัติการ ดังนัน้จึงเลือกด้วยมา
น าเสนอในครัง้นี ้ซึง่เคิร์กแพตทริคได้เสนอ ขัน้ตอนการฝึกอบรมเป็น 4 ขัน้ ประกอบด้วย 

1. การประเมินปฎิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 
การประเมินขัน้นีมี้วตัถปุระสงค์ให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนัน้ 

มีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม พอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม เช่น หลักสูตร 
เนือ้หาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาฯ และพอใจมากน้อยเพียงใด 
การประเมินปฎิกิริยาตอบสนองนัน้ ต้องการได้รับข้อมลูที่เป็นตวับ่งชีป้ระสิทธิผลของการฝึกอบรม
เป็นอนัดบัแรก เคิร์กแพตทริค กล่าวว่ามีอยู่บ่อยครัง้ที่ผู้บริหารตดัสินใจล้มเลิก โดยอาศยัข้อมลูที่
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ได้จากการประเมินปฎิกิริยาตอบสนองเป็นพืน้ฐานวิธีการช่วยให้ได้รับข้อมูลเก่ียวกับปฎิกิริยา
ตอบสนอง เป็นพืน้ฐานที่มีความหมาย และตรงตามความจริงจากผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรม เคิร์ก
แพตทริคได้อธิบายไว้ดงันีค้ือ 

1.1 ก าหนดให้แน่นอนชดัเจนไปว่า ต้องการได้รับข้อมลูอะไร เช่น 
ปฎิกริยาตอบสนองของเนือ้หาหลกัสตูร วิธีการฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม ฯลฯ 

1.2 ออกแบบเคร่ืองมือ หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมลูอย่าง
เหมาะสม 

1.3 ข้อความที่ใช้ ควรเป็นชนิดที่เม่ือได้รับข้อมูลหรือได้ค าตอบ
แล้วสามารถน ามาแปลงเป็นตวัเลขแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 

1.4 กระตุ้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อค าถามตา่งๆ 

1.5 ไม่ควรให้ผู้ เข้า รับการฝึกอบรม เขียน ช่ือตนเองลงใน
แบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมกล้าแสดงปฎิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตาม
ความจริ 

2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) การประเมินผลนัน้
มีวตัถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้รับความรู้เกิดความเข้าใจและทกัษะอะไรบ้าง
และมีเจตคติอะไรบ้างที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้นี เ้พราะความรู้ทักษะ เจตคติ ล้วนเป็น
องค์ประกอบพืน้ฐานที่ส าคญัที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้าร่วม
การอบรมในโอกาสตอ่ไป เคิร์กแพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการประเมิน การเรียนรู้เอาไว้วา่ 

2.1 ต้องวัดทัง้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ  ของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

2.2 วิเคราะห์ทัง้คะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบ
ระหวา่งก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

2.3 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับ
การฝึกอบรมแล้วเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทกัษะ และเจตคติของกลุ่มควบคมุและ กลุม่ทดลอง 
ซึง่เป็นกลุม่ของผู้ รับการฝึกอบรมวา่แตกต่างกนัอย่างไรหรือไม่ 

3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัฝึกอบรม (Behavior 
Evaluation) การประเมินผลท างานไปในทางทิศทางที่พึง่ประสงค์หรือไม่การประเมินผลในชัน้เรียน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
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ท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ การประเมินในขัน้นีน้ับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการ
ประเมินผลในสองขัน้แรกเพราะจะต้องติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริงๆ ของผู้ เข้าร่วม
อบรม เคิร์กแพตทริคเสนอแนะวา่ 

3.1 ควรจะได้วดัพฤติกรรมการท างานของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 
ทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

3.2 ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการ
ฝึกอบรมนัน้ควรจะให้ห่างกนัพอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้
เกิดขึน้จริงๆทางที่ดีควรจะประเมินหลายๆครัง้ เป็นระยะๆไปเช่น ประเมินทกุ 3 เดือนเป็นต้น 

2.การประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดต่อองค์กร (Results Evaluation) การ
ประเมินในชัน้นีมี้วตัถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง 
(Cutcomes) เป็นการประเมินที่ต้องการให้เกิดขึน้กบัหน่วยงาน เช่น การลดคา่ใช้จ่าย การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต อตัราการลาออกลดลง เป็นต้น ซึง่
นับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนัน้มีตัวแปรอื่นๆอีกมากมาย
นอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านัน้บางที่ก็ยากต่อการ
ควบคมุ ฉะนัน้ อะไรก็ตามที่เกิดขึน้แก่หน่วยงานในทางที่ดีจึงสรุปไปยากว่าเป็นผลจากโปรแกรม
การฝึกอบรม เคิร์กแพตทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขัน้นีไ้ว้ว่าควรจดัในสภาวการณ์
หรือเงื่อนไขต่างๆก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการ
ฝึกอบรม โดยใช้ข้อมลูที่สงัเกตได้หรือวดัได้พยายามหาทางควบคมุตวัแปรอื่นๆซึ่งคาดว่าน่าจะมี
อิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้เกิดขึน้กบัหน่วย  

จากแนวคิดของโดนัลด์ แอลเคิร์ก แพตทริค ผู้ วิจัยสรุปขัน้ตอนการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่ามี
ความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการฝึกอบรม 2. การประเมินการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า
ได้รับความรู้ ทกัษะ และเจตคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ โดยการวดัผลเปรียบเทียบก่อน
และหลงัการฝึกอบรม ทัง้นี ้ควรมีกลุ่มควบคมุ (กลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม) เปรียบเทียบด้วย 
3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลงัฝึกอบรม กลา่วคือ เป็นการติดตามไปจนถึงสถานที่
ท างานจริงของผู้ รับการฝึกอบรม โดยอาจทิง้ช่วงระยะเวลาหลงัการฝึกอบรมพอสมควร และ 4. 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดต่อองค์กร เป็นการวดัผลในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) ว่าผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถปฏิบตัิงานก่อให้เกิดผลดีตอ่หน่วยงานอย่างไรบ้าง 
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5.8 การหาประสิทธิผลของการฝึกอบรม 
เผชิญ กิจระการ (2546, น. 1-6) ได้เสนอแนวทางในการหาประสิทธิผลของแผนการ

เรียนรู้ หรือสื่อที่สร้างขึน้ โดยให้พิจารณาจากพฒันาการของนกัเรียนจากก่อนเรียนหลงัเรียนว่ามี
ความรู้ความสามารถเพิ่มอย่างเช่ือถือได้หรือไม่ หรือเพิ่มขึน้เท่าใด ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการ
ทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples t-test หรือค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness lndex: 
E.l.) มีรายละเอียดดงันี ้

1.การหาค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึน้ของผู้ เรียนโดยอาศัยการหาค่า t-test (แบบ 
Dependent Samples) เป็นการพิจารณาดูว่านักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึน้อย่างเช่ือถือได้หรือไม่ 
โดยท าการทดสอบนกัเรียนทกุคนก่อน (Pretest) และหลงัเรียน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test 
แบบ Dependent Samples หากมีนัยส าคัญทางสถิติก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนัน้ มีพัฒนาการ
เพิ่มขึน้อย่างเชื่อถือได้ 

2.การหาพฒันาการที่เพิ่มขึน้ของนกัเรียนโดยอาศยัการหาคา่ดชันีประสิทธิผล 
(Effectiveness lndex: E.l.) มีสตูรดงันี ้
 

ดชันีประสิทธิผล  =ผลรวมของคะแนนนกัเรียนทกุคน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน – 

                         )จ านวนนกัเรียน  x คะแนนเต็ม  (– ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน 

 
การหาค่า E.I. เป็นพิจารณาพฒันาการในลกัษณะที่วา่เพิ่มขึน้เท่าไร ไม่ได้ทดสอบว่า

เพิ่มขึน้อย่างเชื่อถือได้หรือไม่ วิธีการอาจแปลงคะแนนให้อยู่ในรูปของร้อยละก็ได้ ดงันี ้
 

ดชันีประสิทธิผล  =ร้อยละผลรวมของคะแนนหลงัเรียน ร้อยละผลรวมขอ –งคะแนนก่อนเรียน 

                                          100 - ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทกุคน  

 
ข้อสงัเกตบางประการที่เก่ียวกบัค่า E.l. 

1. E.l. เป็นเร่ืองของอตัราส่วนของผลต่าง จะมีค่าสงูสดุเป็น 1.00 ส่วนค่าต ่าสดุ
ไม่สามารถก าหนดได้เพราะค่าต ่ากว่า -1.00  และถ้าเป็นค่าลบแสดงว่า ผลคะแนนสอบก่อนเรียน
มากกวา่หลงัเรียน ซึง่หมายความวา่ระบบการเรียนการสอนหรือสื่อท่ีสร้างขึน้ไม่มีคณุภาพ 

2. การแปลผล E.l. ในตารางผลการวิเคราะห์ข้อมลูบทที่ 4 ของงานวิจยัมกัจะใช้
ข้อความไม่เหมาะสม ท าให้ผู้ อ่านเข้าใจความหมายของ  E.l. ผิดจากความเป็นจริง เช่นค่า E.l. 
เท่ากับ 0.6240 ก็จะกล่าวว่า ‘ค่าดชันีประสิทธิผล 0.6340 ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่มีความรู้เพิ่มขึน้ 
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ร้อยละ 62.40 ซึ่งในความเป็นจริง E.l. เท่ากบั 0.6240 เพราะคิดเทียบจากค่า E.l. สงูสดุเป็น 1.00 
ดงันัน้ ถ้าคิดเทียบเป็นร้อยละก็คือ คิดเทียบจากค่าสงูสดุเป็น 100 E.l. จะมีค่าเป็น 62.40 จึงควร
ใช้ข้อความว่า ‘ค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6240 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้ 0.6240 คิด
เป็นร้อยละ 62.40 

3. ถ้าค่าของ E1/E2 ของแผนการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และเม่ือหาค่า E.l. 
ด้วยพบว่า มีพฒันาการเพิ่มขึน้ถึงระดบัหนึ่งที่ผู้วิจยัพอใจ หากค านวณค่าความคงทนด้วยโดยใช้
สตูร t-test แบบ Dependent Samples ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนัยส าคญั (เพราะผู้วิจยัคาดหวงัว่า
หากสื่อ หรือแผนการเรียนรู้มีคุณภาพ ผลการเรียนหลงัสอนเม่ือผ่านไประยะหนึ่ง เช่น ผ่านไป 2 
สปัดาห์ กบัผลการเรียนจบจะต้องไม่แตกตา่งกนั)  

สรุปได้วา่การหาประสิทธิผลของการฝึกอบรมสามารถจดัท าได้ 2 ลกัษณะ คือ การใช้ 
t-test แบบ Dependent Sample t-test ในการพิจารณาพฒันาการของผู้ ฝึกอบรมโดยวดัผลก่อน
และหลงัฝึกอบรม และการหาค่าดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) เป็นการพิจารณา
พฒันาการในลกัษณะที่วา่เพิ่มขึน้เท่าไรเม่ือได้รับการฝึกอบรม 

6. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น 
6.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 

แบโรว์และมิลเบิอร์น (Barrow and Milburn, 1990, p. 222-224) ได้ให้ความหมาย  
ความต้องการจ าเป็นว่าหมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ขาดแคลน หรืออาจจะไม่ขาดแคลนแต่จ าเป็น 
ส าหรับวตัถปุระสงค์บางอย่าง 

วิสกิน และอัลชูลด์ (Witkin and Altschuld, 1995, p. 4) กล่าวว่า  ความต้องการ
จ าเป็น คือ ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่หรือสภาพที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและสภาพ
ที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่พงึปรารถนา   

คอร์ฟแมน (Kaufman, 2000, p. 47) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็น คือ 
ผลต่าง ระหวา่งผลที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัและผลที่ต้องการ   

สวุิมล ว่องวาณิช (2542, น. 12) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นไว้ว่าเป็น
ความแตกต่างระหวา่งสิ่งที่มุ่งหวงัหรือสิ่งที่ต้องการกบัสิ่งที่เป็นจริงในปัจจบุนั  โดยความแตกต่างที่
เกิดขึน้จะบอกสภาพปัญหาที่มีอยู่ 

สรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็น  หมายถึง สภาพปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข  
ปรับปรุง  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบคุคล  หน่วยงาน ซึง่วดัได้จากการเปรียบเทียบสิ่งที่คาดหวงักบั
สภาพที่เป็นจริง 
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6.2 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น  
การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs  Assessment) มีผู้ ให้ความหมายดังนี ้

คอร์ฟแมน (Kaufman,1981, p. 8) ได้ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่าเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการซึ่งก าหนดช่องว่างระหว่างผลผลิตหรือผลลพัธ์ในปัจจุบนัและผลลพัธ์
หรือผลผลิตท่ีเป็นที่ต้องการและจดัวางช่องว่างเหลา่นีต้ามล าดบัความส าคญัและเลือกสิ่งที่เห็นว่า
ส าคญัท่ีสดุเพ่ือแก้ปัญหา  

ริเวอร์ส และคณะ (Reviere and other, 1996, p. 6 ) ให้ความหมายของการประเมิน 
ความต้องการจ าเป็น คือกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์เม่ือมีการ
ใส่ข้อมลูเข้าไปในการตัดสินใจแบ่งสรรทรัพยากร โดยมีความตัง้ใจที่จะค้นหาและก าหนดสินค้า
และบริการที่ชุมชนขาดแคลนเม่ือเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรัยโดยทั่วไปและมีความเห็น 
สอดคล้องกนัในเร่ืองความรับผิดดชอบของสงัคมที่มีการจดัหามาให้  

วิสกิน (Witkin, 1995, p. 4) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า 
คือ กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญก่อนหลังและการตัดสินใจเก่ียวกับ 
แผนการด าเนินการและการจดัการทรัพยากร  

นอกจากนี ้สวุิมล ว่องวาณิช (2542, น. 14) กล่าวสรุปว่า การประเมินความต้องการ
จ าเป็น เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพในปัจจุบนั (what is) กับสภาพที่
ควรจะเป็น (what should be) ที่มีระบบเพื่อจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั โดยเป็นการระบคุวาม
ต้องการจ าเป็น พิจารณาตดัสินความขดัแย้ง ตรวจสอบสภาพทัว่ไปตามธรรมชาติและหาสาเหตทุี่
ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น และจัดล าดบัความส าคญัก่อนหลังของสิ่งที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข การจัดสรรงบประมาณ การจัดท า 
แผนการด าเนินงานขององค์กร  

สรุปได้วา่ การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการ 
หาความต้องการจ าเป็น เพื่อให้ได้ข้อมลูในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพ  
หรือความต้องการที่แท้จริง 

6.3 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิสกิน และอัลชูลด์  (Witkin and Altschuld, 1995, น. 10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย

ของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า  เป็นการด าเนินการเพื่อมุ่งพฒันาและปรับปรุงโปรแกรม
การบริการโครงสร้างขององค์การ และการด าเนินการเพื่อมุ่งพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการ
บริการ  โครงสร้างขององค์การ  และการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึน้หรือผสานองค์ประกอบ
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เหลา่นีเ้ข้าด้วยกนั  การประเมินความต้องการจ าเป็นจะวางหลกัเกณฑ์ในการก าหนดว่าจะจดัสรร
เงินพนกังาน อปุกรณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชนสงูสดุได้อย่างไร 

คมสร วงษ์รักษา (2540, น. 21) ได้กล่าวว่าจดุมุ่งหมายที่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการ 
ประเมินความต้องการจ าเป็น 4 ประการ คือ 1) เพื่อให้ได้ข้อมลูเพื่อการวางแผน ซึง่จะสง่ผลในการ
จ าแนกเป้าหมายการตดัสินใจถึง ขอบเขตของเป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 2) เพื่อเป็นการตรวจ
วิเคราะห์หรือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือหาจุดอ่อนของสิ่งที่ศึกษา อนัจะท าให้การวางแผน
เป็นไปอย่างเหมาะสม 3) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับการประเมินหลายๆ รูปแบบ  4) เพื่อ
น าไปใช้กับการรับรองสถาบนัการศึกษา เช่น การประเมินผลผลิตในเร่ืองของ  นักศึกษา ผลการ
ประเมินชนิดนีน้ าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ 
และยงัจ าแนกของเขตวิชาหรือสถานท่ีตัง้ซึง่สมัฤทธ์ิผลทางการศกึษามีน้อย  

สุวิมล ว่องวาณิช (2542, น. 14) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น คือความพยายามให้ได้ข้อมูลที่ช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าให้การ
พฒันากิจกรรม หรือการแก้ปัญหาตา่งๆ สอดคล้องกบัสภาพที่เกิดขึน้จริงนัน้  

สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

6.4 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สุวิมล ว่องวาณิช (2542, น. 15-16) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นแบ่งได้หลาย

ประเภท ขึน้อยู่กบัลกัษณะที่ใช้ในการจดัประเภท ดงันี ้ 
1) ระดับความต้องการจ าเป็น เช่น ความจ าเป็นขององค์กร (organizational 

needs) ความต้องการจ าเป็นของบุคลากร (personal needs) ความจ าเป็นของกลุ่ม (group 
needs)  

2) สาระเนือ้หาของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในการพฒันา 
บุคลากร (staff development needs) ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (development 
needs) ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร (curriculum development needs)  

3) ระดบัความลกึซึง้ของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นตามการ
รับรู้ (felt needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงวิเคราะห์ (analytical needs)   

4) สิ่งที่ถูกประเมิน เช่น ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัย (input needs) ความ
ต้องการ จ าเป็นด้านกระบวนการ (process needs) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลพัธ์ (outcome 
needs) ความต้องการจ าเป็นด้านแก้ปัญหา (solution needs) ตามความคิดของ Kaufman ความ
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ต้องการจ าเป็นด้านปัจจยัและด้านกระบวนการถือเป็น “ความต้องการจ าเป็นเทียม หรือ กึ่งความ 
ต้องการจ าเป็น” (quais needs) ส่วนความต้องการจ าเป็นด้านผลลพัธ์ถือเป็น “ความต้องการที่ 
แท้จริง” (needs) 

5) ช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็น ใน
ปัจจบุนั (present หรือ current needs) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (future needs)  

6) ธรรมชาติของข้อมูลที่แสดงความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็น  
เชิงคณุลกัษณะ (qualitative needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณ (quantitative needs)  

7) เจ้าของความต้องการจ าเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดบั ได้แก่ความต้องการจ าเป็น
ด้านปฐมภูมิ (primary needs) ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นของผู้ รับบริการ (service receivers) 
ในทางการศกึษาสว่นใหญ่เป็นความต้องการจ าเป็นของนกัเรียน และความต้องการจ าเป็นทตุิยภมู
มิ ซึง่แบ่งความต้องการจ าเป็นของผู้ ให้บริการ (service providers) เช่น ความต้องการจ าเป็นของ 
ผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม Witkin: 1995  ได้เพิ่มเติมระดบัความต้องการจ าเป็นระดบัที่สาม (tertiary 
needs) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ค ว าม ต้ อ งก า รจ า เป็ น ด้ าน ท รัพ ย าก รแล ะก า รแ ก้ ไข ปั ญ ห า 
(resources/solution)  

สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นมีหลายประเภทด้วยกัน
ตามที่นักศึกษาได้เสนอไว้ ดังนัน้ในการเลือกประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นให้
เหมาะสมมาใช้ในการประเมิน จะต้องอาศยัวตัถปุระสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็นนัน้  
เป็นตวักาหนดในการเลือก 

6.5 ขัน้ตอนในการประเมนิความต้องการจ าเป็น  
มีผู้ศึกษาและรวบรวมขัน้ตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็นจ ากแนวคิดต่างๆ  

ดังนี  ้ สกินและอัลชูลด์ (Witkin and Altschuld, 1995, น. 14-15) ได้เสนอโมเดลการประเมิน 
ความต้องการจ าเป็นที่เรียกว่า “three-phase model” โดยแบ่งขัน้ตอนการประเมินความต้องการ 
จ าเป็นออกเป็น 3 ระยะ ระดบัที่ 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะการเตรียมการก่อนการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น ได้แก่ การก าหนดแผนการด าเนินการการก าหนดจดุหมายหลกัการ 
ก าหนดขอบเขต หรือประเด็นของความต้องการจ าเป็น การระบขุ้อมลูที่มีอยู่ที่เก่ียวข้องกบัขอบเขต
ของความต้องการจ าเป็น รวมถึงการก าหนดข้อมลูที่จะรวบรวม แหลง่ที่มาของข้อมล ูวิธีการ ระดบั
ความสามารถในการใช้ข้อมลู ระดบัที่ 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมข้อมลู) เป็นระยะการเก็บ
ข้อมลูและความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการจ าเป็นการจดัล าดบัความต้องการจ าเป็นก่อนหลงั  
ขัน้แรกการวิเคราะหสาเหต ุระดบัที่ 1, 2 และ 3 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู ระดบัที่ 3 หลงั
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การประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์)  เป็นระยะของการใช้ผลการประเมิน ความต้องการจ าเป็น 
ได้แก่ การจดัเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นก่อนหลงัในทกุระดบัที่สามารถน าไปประยกุตใช้ การ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา การพฒันาแผนปฏิบตัิงานในการ แก้ไขปัญหา การประเมินความ
ต้องการจ าเป็น การเผยแพร่ผลท่ีได้รับ นกัการศกึษาได้เสนอขัน้ตอนของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไว้  

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนประเมินความต้องการจ าเป็นประกอบด้วยสิ่งส าคัญคือ การ
ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น การก าหนดขอบเขตของการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น การก าหนดวิธีการของการประเมินความต้องการจ าเป็น การจดัเรียงล าดบั
ความต้องการจ าเป็น การรายงานผลการประเมินความต้องการจ าเป็น และการใช้ผลการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น 

6.6 สูตรการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความต้องการจ าเป็นโดยวิธี Priority Need Index (PNI Modified) เป็น

วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้รับการน ามาประยกุต์กบัการศกึษาเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็น ดงั
สตูรความต้องการจ าเป็นจากค่าดชันี PNI ของ นงลกัษณ์ วิรัชชัย และ สวุิมล ว่องวาณิช (2542) 
พื่อจดัล าดบัความต้องการจ าเป็น ดงัสตูรนี ้

PNI Modified = (I-D) /D 
I หมายถึง คะแนนสภาพที่คาดหวงั 
D หมายถึง คะแนนสภาพที่เป็นอยู่จริง    

1.ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของการประเมิน 
การด าเนินการประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงาน

ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งประเมินต้องออกแบบการประเมินให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประเมินของ
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยเร่ืองมาตรฐานส าหรับการประเมิน  (The Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation, 1994) ดงัตอ่ไปนี ้

1. มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์  (Utility standard) มาตรฐานด้านนีถู้ก
ก าหนดขึน้ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า การประเมินจะให้สารสนเทศที่มีสารประโยชน์ (Information) 
ทนัเวลา (Timely) และบงัเกิดผล (Influential) ต่อผู้ที่คาดวา่จะน าสารสนเทศของการประเมินไปใช้
ใน ภายหน้า (Intended user) มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยจ านวน 
8 รายการ คือ 

 U1: การระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการประเมิน 
 U2: ความน่าเชื่อถือของนกัประเมิน 
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U3: การรวบรวมข้อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้
สารสนเทศของผู้ เก่ียวข้อง 

 U4: การแปลความหมายและการตดัสินคณุค่ามีความชดัเจน 
 U5: การรายงานผลการประเมินมีความชดัเจนทกุขัน้ตอน 
 U6: การเผยแพร่ผลการประเมินไปยงัผู้ เก่ียวข้องอย่างทัว่ถึง 
 U7: รายงานการประเมินเสร็จทนัเวลาส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 
U8: การประเมินส่งผลกระทบในการกระตุ้นให้มีการด าเนินการประเมิน

ต่อไปอย่างตอ่เนื่อง 
2. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standard) มาตรฐานด้านนีถ้กู

ก าหนดขึน้เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการประเมินจะต้องอยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง ความฉลาดรอบคอบ  ความมีศิลปะในการติดต่อสื่อสาร  และความ
ประหยดัเวลาและทรัพยากร มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 รายการ 
ดงันี ้

 F1: วิธีด าเนินงานการประเมินสามารถปฏิบตัิได้จริง 
F2: การเป็นที่ยอมรับได้ทางการเมือง 
F3: ผลท่ีได้มีความคุ้มค่า 

3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม  (Propriety standard) มาตรฐานด้าน
ความเหมาะสมมีจุดเน้นเก่ียวข้องกับจริยธรรมทางด้านการประเมิน เพื่อเป็นหลกัประกันว่าการ
ด าเนินกิจกรรมการประเมินซึง่สง่ผลต่อบคุคลหรือกลุม่บคุคลหลายฝ่ายและในหลายวิถีทาง จะไม่
ท าให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเหลา่นัน้ได้รับความเสียหายหรืออนัตราย และจะต้องตระหนกัถึงความ
เป็นส่วนตวั ความมีอิสระในการรับสารสนเทศการประเมินและการได้รับปกป้องสิทธิของบุคคล
หรือกลุม่บคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้อง มาตรฐานทางด้านความเหมาะสม ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 8 
รายการ ดงันี ้

 P1: การก าหนดข้อตกลงของการประเมินอย่างเป็นทางการ 
P2: การแก้ปัญหาของความขัดแย้งในการประเมินด้วยความเป็นธรรม

และโปร่งใส 
 P3: รายงานผลการประเมินอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย และค านงึถึง 
ข้อจ ากดัของการประเมิน 
P4: ให้ความส าคญัต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ 
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P5: การค านงึถึงสิทธิสว่นตวัของกลุม่ตวัอย่าง 
 P6: การเคารพสิทธิในการมีปฎิสมัพนัธ์ของผู้ เก่ียวข้อง 
P7: รายงานผลการประเมินที่สมบรูณ์ ยตุิธรรม และเสนอทัง้ จดุเด่นและ 
จดุด้อยของสิ่งที่ประเมิน 
P8: ผู้ประเมินท าการประเมินด้วยความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ 

4. มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standard)  มาตรฐานด้านนีถู้ก
ก าหนดขึน้โดยเจตนารมณ์ที่จะท าให้เกิดความแน่ใจว่าการด าเนินงานทางด้านการประเมินจะท า
ให้ได้สารสนเทศที่มีความสมบูรณ์เช่ือถือได้  นั่นคือจะต้องมีการด าเนินงานการประเมินอย่าง
ครอบคลมุ มีการรวบรวมข้อมลูตามลกัษณะเฉพาะของสิ่งที่ต้องการประเมิน  และสารสนเทศที่ได้
จากการประเมินจะต้องมีความเพียงพอทางเทคนิค วิธีด าเนินงานและการตดัสินที่ได้กระท าลงไป
จะต้องสอดคล้องสมเหตุสมผลกับข้อมูลของการประเมิน   มาตรฐานด้านความถูกต้อง
ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 11 รายการ  ดงันี ้

 A1: การระบวุตัถปุระสงค์ของการประเมินอย่างชดัเจน 
 A2: การวิเคราะห์บริบทของการประเมินอย่างเพียงพอ 
 A3: การบรรยายจดุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างขดัเจน 
A4: การบรรยายแหลง่ข้อมลู และการได้มาอย่างชดัเจน 
A5: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูที่มีความเที่ยงตรง 
 A6: การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมข้อมลูที่มีความเช่ือมัน่ 
 A7: การจัดระบบควบคุม ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ

รายงาน 
A8: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
A9: การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
A10: การลงข้อสรุปที่มีเหตผุลสนบัสนนุ 
A11: การรายงานมีความเป็นปรนยั 

5.  มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (Evaluation Accountability 
Standards) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการประเมินผลสนับสนุนเอกสารการ
ประเมินที่เพียงพอและการประเมินอภิมาน ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและความรับผิดชอบส าหรับ
กระบวนการประเมินผล   มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 
รายการ  ดงันี ้
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E1 การจดัท าเอกสารการประเมิน 
E2 การประเมินอภิมานภายใน 
E3 การประเมินอภิมานภายนอก 

สรุปได้ว่าการประเมินเป็นการประมาณค่าหรือการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการ
ประเมินนอกจากนีก้ารประเมินยังมีความส าคัญต่อการวางแผนการบริหารงาน  การด าเนินการ
ประเมินคณุภาพของการประเมินจะต้องมีกระบวนการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน  ซึ่งผู้ประเมินต้อง
ออกแบบการประเมินให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประเมินทัง้ 5 มาตรฐาน 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

อทิติ วลัญช์เพียร (2541, น. 150) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหารและครูพล
ศกึษาเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตามหลกัสตูรมธัยมศกึษา 
ตอนปลาย พุทธศกัราช 2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2523) ของโรงเรียนรัฐบาลในเขตการศึกษา 5 
โดยใช้แบบสอบถามไปยังผู้ บริหารโรงเรียน 58 คน หัวหน้าหมวดวิชาพลานามัย 56 คน และ
ครูผู้สอนวิชา   พลศกึษา 116 คน จากการศกึษา พบวา่ 

1. ในการเปิดสอนวิชาบังคับเลือกทางพลศึกษา วิชาที่ เปิดสอนมากที่สุด
เรียงล าดบัได้ ดงันี ้อนัดบั 1 วิชาแบดมินตนั อนัดบั 2 วิชาวอลเลย์บอล และอนัดบั 3 วิชากิจกรรม
เข้าจงัหวะ ส่วนเหตผุลในการเปิดสอน ขึน้อยู่กบัเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการสอนของแต่ละ
โรงเรียน 

2. ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาสว่นใหญ่ มีแผนการสอน และมีโครงการสอนระยะยาว 
โดยยึดหนังสือคู่มือการสอนของกลุ่มโรงเรียนเป็นแนวทาง และนิเทศการสอนโดยหวัหน้าหมวด
วิชาพลศกึษา นอกจากนีพ้บวา่ ครูผู้สอนพลศกึษาสว่นใหญ่ใช้วีดีทศัน์ประกอบการสอน 

3. ในการประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มโรงเรียนได้ตัง้เกณฑ์การประเมินผล
เป็นของตนเอง การให้คะแนน ครูผู้สอนให้คะแนนโดยยดึวตัถปุระสงค์ของแต่ละทกัษะกีฬาที่สอน
เป็นอนัดบัแรก และรายละเอียดอื่น ๆ รองลงไป ซึง่สามารถยืดหยุ่นได้ 

4. ปัญหาใหญ่ในการจดัการเรียนการสอน คือ นกัเรียนไม่มีเวลาฝึกทกัษะกีฬาที่
สอนนอกเวลาเรียน ส่วนปัญหาที่พบในกลุ่มครูผู้สอนวิชาพลศึกษา คือ ไม่ชอบใช้เคร่ืองมือช่วย
สอน ขาดสถานที่สอนในร่ม และขาดงบประมาณสนบัสนนุโปรแกรมเสริมหลกัสตูรทางพลศกึษา 
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5. จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนวิชา
พลศึกษาปรากฏว่า มีความแตกต่างกนั ปัญหาด้านการสอนวิชาพลศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายของครู พลศกึษา นอกนัน้ปัญหาด้านอื่น ๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

เฉลิมชัย ข าแก้ว (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลก ปี
การศึกษา 2546 การศึกษาครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชา
พลศึกษา ของโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาพิษณโุลก กลุม่ประชากรที่
ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นผู้ บริหาร จ านวน 40 คน อาจารย์พลศึกษาจ านวน 40 คน และกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จ านวน 326 คน ตามตารางการสุ่ม
ตวัอย่างของ เครซี่และมอร์แกน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาและค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
คือ ความถ่ีและค่า ร้อยละ ผลการศกึษา พบวา่ 

1. ด้านผู้สอนและการสอน ผู้บริหาร ครูพลศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นว่า 
สภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดบัน้อย 

2. ด้านหลกัสตูร โปรแกรมและกิจกรรมพลศึกษา ผู้บริหาร และนกัเรียนมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกนัคือ สภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาการเรียนการ
สอนอยู่ในระดบัน้อย 

3. ด้านสิ่งที่อ านวยความสะดวก สถานที่ และอปุกรณ์ ผู้บริหาร ครูพลศกึษาและ
นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ สภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดบัน้อย 

4. ด้านผู้ เรียน ครูพลศึกษาและนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือ สภาพ
การเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดบัน้อย 

5. การวดัและประเมินผล ครูพลศกึษามีความคิดเห็นว่า สภาพการเรียนการสอน 
อยู่ในระดับมาก และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อย แต่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า 
สภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาการเรียนการสอนอยู่ในระดบัน้อย 

6. ผู้บริหาร และการบริหารพลศึกษา ผู้บริหาร ครูพลศึกษาและนกัเรียนมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกนัคือ สภาพการเรียนการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และมีปัญหาการเรียนการ
สอนอยู่ในระดบัน้อย 
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บุษบา ทันสมัย (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชัน้ที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษา
ชลบรีุ ปีการศกึษา 2546 มี 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูรและองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านการนิเทศ
และการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 99 คน ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและ
พลศึกษา ช่วงชัน้ที่  3 จ านวน 158 คน รวมทัง้สิ น้  257 คน เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้  มีค่าความเช่ือมัน่ .90 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ี และ
หาค่าร้อยละผลการวิจยั พบวา่ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ช่วงชัน้ที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศกึษาชลบรีุ ปีการศกึษา 
2546 ด้านหลกัสตูรและองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านการนิเทศและการพฒันาบคุลากรทางการ
สอน ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และด้าน
สื่อการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยรวมมีความเหมาะสม และมี
ปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 

2. ครูมีความคิดเห็นว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ช่วงชัน้ที่ 3 ของโรงเรียนในเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2546 ด้าน
หลกัสตูรและองค์ประกอบของหลกัสตูร ด้านการนิเทศและการพฒันาบุคลากรทางการสอน ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และด้านสื่อการ
เรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยรวมมีความเหมาะสม และมีปัญหาอยู่
ในระดบัปานกลาง 

ปริญญา นาชยัสิทธ์ิ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ือง สภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนพลศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศกึษา 2546  
ในด้านการสอนและผู้สอน, การเรียนและผู้ เรียน, สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก , 
ผู้บริหารและการบริหาร กลุม่ตวัอย่างที่ศกึษาคือ ผู้บริหารจ านวน 40 คน อาจารย์พลศกึษาจ านวน 
20 คน นกัศกึษาจ านวน 400 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ผลการวิจยัพบวา่  

1. สภาพการเรียนการสอนพลศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ด้านผู้บริหารและการบริหารพลศึกษา ตามทศันะของผู้บริหารว่าเหมาะสม  
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แต่ตามทัศนะของอาจารย์พลศึกษาว่าไม่เหมาะสม นอกจากนัน้สภาพทุกกลุ่มด้าน ทุกกลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นเหมือนกนัวา่เหมาะสม 

2. ปัญหาการเรียนการสอนพลศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ในกลุม่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีดงันี ้

2.1 ตามทศันะของผู้บริหารวา่มีปัญหาปานกลางทกุด้าน 
2.2 ตามทศันะของอาจารย์ว่ามีปัญหาปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านผู้ เรียน

เห็นวา่มีปัญหาน้อย 
2.3 ตามทศันะของนกัศกึษาวา่ด้านผู้ เรียนมีปัญหาปานกลาง แต่ด้านสถานที่ 

อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการสอนและผู้สอนมีปัญหามาก 
ทิพย์ธิดา บุตตะมาศ (2548 : บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการ

เรียนการสอนวิชาพลศกึษาของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
ปีการศึกษา 2546 การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อทราบสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชา   
พลศกึษาของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปีการศกึษา 2546 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 252 คน ประกอบด้วยเพศชาย 72 คน 
และเพศหญิง 180 คน รวมทัง้สิน้ 252 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้าง
ขึน้ มีค่าความเช่ือมั่น .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ผลการวิจัย
พบวา่ 

1. สภาพและปัญหาเก่ียวกับจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2546 เม่ือ
พิจารณาสภาพและปัญหาโดยรวมพบวา่ มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็น ร้อยละ 35.2 

2. สภาพและปัญหาเก่ียวกับผู้ สอนและการสอนในการเรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาของนักศึกษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ปีการศึกษา 2546  
เม่ือพิจารณาสภาพและปัญหาโดยรวมพบวา่ มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 41.7 

3. สภาพและปัญหาเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปีการศกึษา 2546  

3.1 สภาพและปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2546 เม่ือ
พิจารณาสภาพและปัญหาโดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.4 
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ยกเว้นในข้อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในปัญหา มี
ปัญหาระดบัมากและปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.3 

3.2 สภาพและปัญหาวิธีการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาของนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2546 เม่ือพิจารณาสภาพและ
ปัญหาโดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.3 ยกเว้นในข้อการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีให้นกัศกึษาทดลองท าแบบลอง ผิด – ลองถกู และการเรียนการสอนโดยใช้วิธีให้
นกัศึกษาส ารวจความเคลื่อนไหวและหาความรู้ด้วยตนเอง มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก คิดเป็น  ร้อย
ละ 40.1 และ 30.6 

3.3 สภาพและปัญหาเก่ียวกบัสื่อการสอนวิชาพลศกึษาของนกัศกึษาสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2546 เม่ือพิจารณาสภาพและ
ปัญหาโดยรวมพบวา่ มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.2 

3.4 สภาพและปัญหาเก่ียวกบัการประเมินผลการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา
ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2546 เม่ือ
พิจารณาสภาพและปัญหาโดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.7 
ยกเว้นในข้อเวลาในการจดัและประเมินผลวิชาพลศึกษาน้อยเกินไปและการทดสอบย่อยหลงัจาก
การสอนจบคาบเรียน มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.1 และ 35.7 นอกจากนีใ้นส่วน
ของข้อผู้ เรียนให้ความร่วมมือในการวดัและประเมินผล มีปัญหาระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 39.7 

4. สภาพและปัญหาเก่ียวกบั สถานที่ อปุกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษาของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั              
ปีการศึกษา 2546 เม่ือพิจารณาสภาพและปัญหาโดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 40.6 ยกเว้นในส่วนของจุดบริการน า้ดื่ม และแสงสว่างในโรงยิมฯ มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.6 และ 34.8 

ประกอบ ปรีชานุกูล (2548 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง สภาพและการสอนพลศึกษา
ของครูพลศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพืน้ที่การศึกษาเพชรบรูณ์ ปีการศึกษา 
2547 กลุม่ตวัอย่างคือ ครูพลศกึษา จ านวน 254 คน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. สภาพการสอนของครูพลศึกษา แบ่งตามเพศชายและเพศหญิง ระดับชัน้
ประถมศกึษาและระดบัชัน้มธัยมศกึษา พบวา่ มีสภาพอยู่ในคา่เชิงบวก คือ มีความรู้ มีความเข้าใจ 
มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม มีการจดัท า มีการด าเนินงานครบทกุด้าน 
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2. ปัญหาการสอนของครูพลศกึษา 
2.1 แบ่งตามเพศชายและเพศหญิง พบว่า ด้านความส าคญัและจดุมุ่งหมาย

ของวิชาพลศึกษาด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ด้านสื่อ อุปกรณ์การสอนและสถานที่ มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการสอนพลศึกษา ครูพลศึกษาชายมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ครูพล
ศึกษาหญิงมีปัญหาในระดับน้อย ด้านการวัด และประเมินผลวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษาชายมี
ปัญหาอยู่ในระดบัมาก ครูพลศกึษาหญิงมีปัญหาในระดบัปานกลาง 

2.2 แบ่งตามระดบัชัน้ที่สอน ระดบัชัน้ประถมศกึษาและระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
พบว่าด้านความส าคัญ  และจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษา มีปัญหาระดับปานกลาง ด้าน
มาตรฐานการเรียนรู้ ครูประถมศกึษามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ครูมธัยมศกึษามีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านการสอนพลศกึษา ครูประถมศกึษามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ครูมธัยมศกึษามี
ปัญหาอยู่ในระดบัมาก ด้านสื่อ อปุกรณ์การสอนและสถานที่ ครูประถมศกึษามีปัญหาอยู่ในระดบั
มาก ครูมัธยมศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา  
ครูประถมศกึษามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางครูมธัยมศกึษามีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 

ยุทธจักร เกตุเลขา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการสอนพล
ศึกษาตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร           
ปีการศึกษา 2547 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ     
พลศึกษาและครูผู้ สอนสุขศึกษาพลศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 317 คน  
โดยได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบการสุม่อย่างง่าย  ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นว่า สภาพด้านหลกัสูตร ด้านสภาพแวดล้อม 
สถานที่ อปุกรณ์และสื่อการสอน ด้านการบริหารจดัการมีความเหมาะสม คิดเป็น ร้อยละ 91.31, 
77.50 และ 97.89 ตามล าดับ และมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 41.18, 36.06 
และ 48.15 

2. หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กบัผู้บริหารโรงเรียน ว่าสภาพด้านหลกัสตูร ด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ อปุกรณ์และสื่อการสอน 
ด้านการบริหารจดัการมีความเหมาะสม คิดเป็น ร้อยละ 87.37, 71.84 และ 86.71 ตามล าดบั และ
มีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ คิดเป็น ร้อยละ 38.42, 33.16 และ 42.89 

3. ครูผู้สอนสขุศกึษาพลศกึษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกบัผู้บริหารโรงเรียนและ
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ว่าสภาพด้านหลกัสตูร ด้านสภาพแวดล้อม 
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สถานที่ อปุกรณ์และสื่อการสอน ด้านการบริหารจดัการมีความเหมาะสม คิดเป็น ร้อยละ 83.33, 
66.48 และ 87.88 และมีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ คิดเป็น ร้อยละ 37.45, 25.52 และ 41.70                                                                                                                                                      

รุ่งโรจน์ ช้างขวญัยืน (2550 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเร่ืองปัญหาการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2548 ตามตัวแปรคือ เพศ วุฒิการศึกษาและวิชาเอก และสภาพ
ปัญหาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของครูพลศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2548 ของครูในโรงเรียนเอกชน ในด้าน
หลกัสตูรและการใช้หลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ด้านการจดัการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา 
กลุม่ตวัอย่างคือ ครูผู้สอนพลศกึษาในโรงเรียนเอกชน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบรีุ ปี
การศกึษา 2548 จ านวน 200 คน ผลวิจยัพบวา่ 

1. ปัญหาการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาของครูพลศกึษาใน
โรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบรีุ ปีการศึกษา 2548 พบว่า ด้านหลกัสตูร
และการสอนพลศกึษา จ าแนกตามเพศ วฒุิการศกึษาและวิชาเอกที่ส าเร็จการศกึษามีปัญหาอยู่ใน
ระดบัน้อย 

2. ปัญหาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา จากการวิจัยพบว่าด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพล
ศกึษา จ าแนกตามเพศ วฒุิการศึกษาและวิชาเอก โดยรวมเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ยกเว้น
จ าแนกตามความคิดเห็นของครูพลศกึษาเพศหญิง โดยรวมเห็นวา่มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 

3. ปัญหาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านสถานที่ 
อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางวิชาพลศึกษา จ าแนกตามเพศ วฒุิการศกึษาและวิชาเอก 
โดยรวมเห็นว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเว้นจ าแนกตามวฒุิทางการศึกษาระดบัสงูกว่า
ปริญญาตรี โดยรวมเห็นวา่มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 

อริญช์ พรหมเทพ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัญหาและความต้องการ
เรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร ปีการศึกษา 2550 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีการศึกษา 2550 
จ านวน 400 คน เป็นเพศชายจ านวน 151 คน และเพศหญิง จ านวน 259 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยการวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัญหาและความต้องการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร ปีการศึกษา 2550 ตามตัวแปรเพศ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.62 และ 0.34 ตามล าดบั 

2. การเปรียบเทียบความต้องการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร ปีการศกึษา 2550 ตามตวัแปรเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นด้านบุคลากรผู้สอนและด้านวัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีผลต่อการเรียนการสอนกิจกรรมวิชาพลศึกษา 
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. เปรียบเทียบความต้องการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา ของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีการศึกษา 2550 ตามตัวแปรคณะ พบว่า ด้านการวัดและการ
ประเมินผล ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก มีความต้องการแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านอื่นความต้องการไม่แตกต่าง 

ผกามาศ รัตนบษุย์ (2553 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของนกัศกึษา
มหาวิทยาลยักรุงเทพที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2552 การวิจัยครัง้นีมี้
จดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ ที่มีต่อการ
เรียนการสอนวิชาพลศกึษา ในปีการศกึษา 2552 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศกึษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2552 จ านวน 400 คน เป็นนกัศกึษา
จากมหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน า้ไท จ านวน 200 คน เป็นชาย 100 คน หญิง 100 คน 
และวิทยาเขตรังสิตจ านวน 200 คน เป็นชาย  100 คน หญิง 100 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ตวัอย่าง
แบบแบ่งชัน้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
.90 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ยสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที  (t-test independent) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา

พลศกึษาปีการศกึษา 2552 โดยรวมมีความเห็นอยู่ในระดบัมาก 
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ ที่มีต่อ

การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2552 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมี
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ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2552 ระหว่างนักศึกษาชาย และ 
นกัศกึษาหญิง ไม่แตกตา่งกนั 

จากงานวิจยัที่กล่าวมา ผู้วิจยัสรุปแนวทางการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียน
การสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริหารจดัการ 
และด้านการวดัผลประเมินผลการศึกษา โดยท าการศึกษาในกลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนวิชาพล
ศกึษา และกลุม่นกัเรียน นกัศกึษาสาขาวิชาพลศกึษา  

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
มรอส (Mros, 1991, p. 302 - A) ได้ศึกษาในเร่ืองของการเรียนรู้ของนักเรียน และ

คณุลกัษณะพฤติกรรมการสอนของครูพลศกึษา ในชัน้ประถมศึกษา โดยการศกึษากลุม่นกัเรียนที่
มีความคาดหวังสูง ปานกลาง น้อย โดยผ่านกระบวนการสอน 3 วิธี ที่ใช้ในการสอนพลศึกษา 
พบวา่ กลุม่นกัเรียนที่มีความคาดหวงัต่างกนั มีความรับรู้ต่างกนั และเข้าใจพฤติกรรมการสอนของ
ครูต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการสอนของครูพลศึกษาที่แตกต่างกนัย่อมมีผลต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไม่มากนกั 

แนนซี่ (Nancy, 1992, p. 3857 : A) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาความเข้าใจในการ
ใช้หลกัสตูรพลศกึษาในชีวิตจริงของครูพลศกึษา ความมุ่งหมายในการวิจยั เพื่อส ารวจความหมาย
ของการน าหลกัสตูรใหม่ไปใช้ของครูพลศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา วิธีการศกึษาด าเนินการโดย
การสงัเคราะห์เอกสาร วารสาร บทความ สงัเกตการณ์สอน การสนทนา การสัมภาษณ์ และการ
วิจารณ์ด้วยเหตผุล ทัง้นีเ้พื่อที่จะอธิบาย แจกแจงพฤติกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในรายละเอียดของ
ครูผู้ ใช้หลกัสตูรโดยตรง โดยท าการศึกษา 2 เร่ือง คือ ความรู้สึกของครูพลศึกษาที่มีต่อหลกัสตูร
ใหม่ที่ตนเองเก่ียวข้องอยู่ ความรู้สกึที่เด่นชดัได้แก่ ความพอใจ ความภมูิใจ ความเหนื่อยล้า ความ
คับข้องใจ ความไม่มีอ านาจและความฝันที่อยากจะได้โลกที่สมบูรณ์ที่สุด และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา กับผู้บริหาร ครูแนะแนว เพื่อนร่วมงาน นักเรียนและ
ผู้ ปกครอง นอกจากนีย้ังได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของครูพลศึกษาที่มีต่อหลักสูตรใหม่ไปใช้ 
ผลการวิจยัพบวา่ 

ครูพลศึกษามีความต้องการในการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
ต้องการให้มีผลย้อนกลบั ต้องการความมัน่ใจตลอดเวลาในกระบวนการใช้หลกัสตูร นอกจากนีย้งั
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการน าหลกัสตูรไปใช้ ควรฟังเสียงของครูผู้สอนบ้าง 
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เพราะสิ่งที่ครูต้องการได้แก่ การยอมรับนับถือ การมีอิสระและการมีเสถียรภาพในการท างาน 
ตลอดจนต้องการเวลาและการสนบัสนนุ 

โมซาฟารี (Mozafari, 1994, น. 5778 - A) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษาโปรแกรมพล
ศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษา ในรัฐฟลอริด้า โดยใช้แบบสอบถาม ถามกบัหวัหน้าหมวดพลานามยั 
210 โรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 

1. โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ในทางลบต่อโครงการสอนพลศกึษา โครงการแข่งขนักีฬาภายใน และโครงการแข่งขนักีฬาระหวา่ง
โรงเรียน 

2. โรงเรียนที่มีจ านวนนกัเรียนน้อยกวา่ 1,000 คน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ใน
ทางบวกต่อการจดัโปรแกรมพลศกึษาในโรงเรียน 

ฟอลซมั มีก (Folsom Meek, 1995, น. 32 - 40) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นต่อ
คณุลกัษณะของครูผู้สอนกบัเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมทางพลศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาที่
มีสมรรถภาพทางกายต ่า จากครูผู้ สอนพลศึกษาในสหรัฐอเมริกา 30 รัฐ รวม 1,081 คน 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมเห็นว่าครูผู้ สอนมีคุณลักษณะด้านพลศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51  
(ระดบัเหมาะสมมาก) โดยเฉพาะด้านการเตรียมตวัสอน มีคุณลกัษณะเหมาะสมมากที่สดุ ส่วน
ด้านทกัษะความสามารถและด้านการวดัและประเมินผลของครูพลศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างต ่า ด้านความคิดเห็นต่อนักเรียนชัน้ประถมศึกษา ที่มีสมรรถภาพทางการกีฬาต ่า 
ได้แก่ กลุม่ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสงัคม กลุม่โรคจิตอย่างอ่อน และกลุม่ที่มีความสามารถทาง
พลศึกษาต ่า ครูพลศึกษาเห็นว่าความสามารถทางการกีฬาของนักเรียนขึน้อยู่กับตัวพยากรณ์ 
โดยตรงกับอายุนกัเรียน จ านวนรายวิชาที่เรียน ระดบัชัน้เรียน รายวิชาที่เก่ียวข้องกบัสมรรถภาพ
ทางกาย และการเตรียมตวัในการปฏิบตัิอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เลย์ฟิลด์ (อรุณ เอียดฤทธ์ิ, 2548, น. 27 ; อ้างอิงจาก Layield, 1995, น. 128A)  
ได้ท าการวิจยัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของนกัเรียนและความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อวิชา
พลศกึษาของนกัเรียนเกรด 8 จดุมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดชัน้
เรียนและความคิดเห็นที่มีต่อวิชาพลศึกษาของนักเรียนเกรด 8 ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของ
ห้องเรียน เพศของนักเรียน ในห้องเรียนเล็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าห้องเรียนขนาดใหญ่ 
นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียนหญิงมีความคิดเห็นที่ดีต่อวิชาพลศกึษาสงูกวา่นกัเรียนชาย 

ลคูและซินแคล (Luke ;& Sinclair, 1996, p. 31 - 46) ได้วิจยัเร่ืองความแตกต่างทาง
เพศกับ เจตคติต่อวิชาพลศึกษา ใช้แบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณ์จากการเรียนพลศึกษา
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ตัง้แต่ระดบัอนุบาลถึงชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดเจตคติต่อวิชาพลศึกษา
กบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 488 คน ผลจากการศกึษาพบว่า ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดเจต
คติต่อวิชาพลศึกษา ได้แก่ เนือ้หาวิชา พฤติกรรมการสอนของครู บรรยากาศภายในชัน้เรียน การ
รับรู้ อปุกรณ์ และไม่มีความแตกต่างระหวา่งเพศเก่ียวกบัปัจจยัทัง้หมดนี ้

สโตกเกอร์ (Stoker, 1999, p. 37A) ได้วิจัยเร่ือง หลักสูตรพลศึกษาและสุขศึกษา 
เร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนมธัยมศึกษาที่มีต่อการเรียนแบบร่วมมือ ศึกษานกัเรียน
เกรด 7 ในชัน้เรียนสขุศึกษาที่ใช้หลกัสตูรศึกษาใน 6 สปัดาห์โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงความสมัพันธ์ใน
ด้านกิจกรรมการสอนปฏิบตัิกิจกรรมทางพลศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เจตคติของนกัเรียนที่มีต่อ
วิชา  พลศึกษาเพิ่มสงูขึน้ หลงัจากมีการเพิ่มหลกัสตูรสขุศึกษาที่มีต่อความส าคญัต่อกิจกรรมต่าง 
ๆ นอกจากนีย้งัค้นพบวา่วิชา สขุศกึษามีประโยชน์ต่อสขุภาพและช่วยให้นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิถี
ที่กระตือรือร้น 

ฮิลเก้นบริน้ค์ (Hilgenbrinck, 2001, p. 346) ได้ท าการวิจัยเร่ืองโครงการพลศึกษา
กบัการรับรู้ของคณะกรรมการยุวชนรัฐเท็กซสั จุดประสงค์ของการวิจยันีท้ าขึน้เพื่อตรวจสอบการ
รับรู้ของผู้ อ านวยการ อาจารย์ใหญ่และนักพลศึกษา ผู้ อ านวยการด้าน นันทนาการและ
ผู้อ านวยการด้านกีฬาที่เก่ียวข้องกับการบริหารและเสนอโครงการพลศึกษาให้แก่คณะกรรมการ
ยวุชน ด้านการรักษาความปลอดภยัรัฐเท็กซสั ซึง่เป็นชาย 10 คน ด้วยการบรรยายและจินตนาการ
ภาพของงาน มีการน าข้อมลูไปวิเคราะห์ เพื่อตอบค าถามของการวิจยัที่ว่า คณะกรรมการยุวชน
เท็กซสัรับรู้อะไรบ้างที่เก่ียวข้องกบัโครงการพลศึกษาส าหรับเยาวชนชายที่กระท าความผิด มีการ
สมัภาษณ์ถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แนวทางในการสมัภาษณ์ประกอบด้วยค าถามกึ่งการ
สอบสวนแบบปลายเปิด 7 ข้อ งานวิจยัฉบบันีใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการบรรยายโครงการ 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู พบสาระส าคญัเร่งด่วน 10 ประการ คือ ค าจ ากดัความของพลศึกษา/
โครงการ ตวัแทนเยาวชน/ปรัชญาการแก้ไข ก าลงัทหาร/การฝึกกีฬา แรงจงูใจในการเรียนพลศกึษา 
ระบบการสนับสนุน/ตัวแทนรัฐบาล อุปสรรค/ค าอธิบาย กีฬา/ความส าคัญของกีฬา ค าแนะน า 
ความเข้าใจ/ความต้องการที่แท้จริง และแนวโน้มในอนาคต การวิเคราะห์กระท าได้อย่างสมบูรณ์
โดยการพฒันาทฤษฎีพืน้ฐาน 

แม็คออมเบอร์ (McOmber, 2006, p. Abstract) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การเล่น
กลางแจ้งของเด็กระดบัอนบุาล เปรียบเทียบพฤติกรรมและการรับรู้ในเด็กต่างเพศ การศกึษาครัง้นี ้
เป็นการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ในการเล่นกลางแจ้งของเด็กระดับอนุบาล กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาประกอบด้วย เด็กระดบัอนบุาลจ านวน 16 คน และพฤติกรรมการเล่นของเด็กแต่ละคน
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ถกูใสร่หสัเป็นช่วงเวลา ช่วงละ 10 วินาที ภายหลงัจากการสงัเกต มีการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการ
รับรู้ในเร่ืองพฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศในการเลน่กลางแจ้งโดยอาศยัการสมัภาษณ์กึ่งแบบแผน 
ผลการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างชัดเจนในระดับการเล่น ชนิดกิจกรรมและอุปกรณ์การเล่น
ระหว่างเด็กผู้ชายและผู้หญิง กิจกรรมที่ เด็กผู้หญิงเลือกเล่นมากที่สดุคือ การป่ันจกัรยานสามล้อ 
ขณะที่การเล่นบอลเป็นที่นิยมของเด็กผู้ชาย เด็กในกลุ่มตวัอย่างได้แสดงให้เห็นรูปแบบของเพศ
ชีใ้ห้เห็นว่า หมวกไฟเป็นการเล่นของเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ขณะที่ตุ๊กตาเด็กและเก้าอีใ้ส่เดิน
เป็นของเด็กผู้หญิง ต้นตอของการตัดสินใจของเด็กเก่ียวกับการเล่นของเล่น และการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ สื่อ ครู พอ่แม่ เพื่อน และพ่ีน้อง 

แมคคอย (McCoy, 2007 : Abstract) ได้ท าการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของสีต่อการโยน
สลับ ในเด็กชัน้ประถมศึกษา การเรียนรู้การโยนสลับเป็นเร่ืองยากส าหรับเด็กประถม  เพราะ
กิจกรรมนีเ้ก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ระหว่างตากับมือ และรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่ซบัซ้อน 
การจ าการใช้สีเพื่อการรับรู้ทางตา ด้านรูปร่าง และพืน้ผิว  เป็นทกัษะที่จ าเป็นที่จะแยกแยะ วตัถุ
เคลื่อนไหว และจบัวตัถเุหลา่นัน้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค าถามคือ) สีของวตัถุที่ใช้โยนสลบัมีผลต่อ
การสอนโยนสลบัหรือไม่ สีใดสีหนึ่งมีผลกว่าอีกสีหนึง่ หรือว่าการรวมสีเป็นตวัเลือกที่มีประสิทธิผล
ที่สดุ 

เด็กในวิชาพลศึกษาในระดบัเกรด 3, 4 และ 5 ถูกสุ่มให้ใช้วตัถุโยนสีแตกต่างกันใน
บทเรียนการโยนรับในเวลา 1 เดือน กลุม่สีของวตัถปุระกอบด้วยสีขาวทัง้หมด สีน า้ตาลทัง้หมด สี
น า้เงินทัง้หมด และกลุ่มที่มีสีขาว สีน า้ตาล และสีน า้เงินรวมกนั กลุ่มเรียนแต่ละกลุ่มใช้วตัถสุีของ
ตนอย่างตอ่เนื่อง ในช่วงเวลาของการฝึกและประเมินผล ตวัแปรอื่นประกอบด้วย อาย ุชัน้ และเพศ
ของนกัเรียน 

บทเรียนการโยนสลบัแต่ละบทมีความยาวระหว่าง 10 – 12 นาที การสอนเหมือนกนั 
โดยไม่ค านึงถึงสีของวตัถุ การประเมินผลขัน้สดุท้ายได้จากการนับจ านวนครัง้สงูสดุของการโยน
ต่อเนื่อง ในการโยน 3 ครัง้ จากการศกึษาพบวา่ ไม่มีความแตกต่างที่ชดัเจนเก่ียวเนื่องกบัระดบัชัน้
เรียนและเพศ แต่มีความชดัเจนเก่ียวเนื่องกบัสี โดยกลุ่มสีขาวล้วนมียอดรวมของการรับได้สงูสดุ 
ซึง่เป็นยอดรวมเฉลี่ยที่ต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อีกสามกลุม่มาก ค่ารวมของสีผสมและกลุ่มน า้ตาลล้วน 
น้อยกว่าค่ารวมเฉลี่ยกลุ่มสีน า้เงินเล็กน้อย แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติของทัง้สามกลุ่มอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากผนังบางส่วนของโรงยิมเนเซี่ยมเป็นสีขาว จึงสรุปได้ว่า วตัถุที่ไม่กลมกลืนกับสี
ผนงัช่วยให้การจบัต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
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จากงานวิจัยในต่างประเทศได้มีการวิจัยที่หลากหลายในเร่ืองของการวัดเจตคติ  
การเรียนรู้และการรับรู้ที่มีผลต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ได้แก่ เร่ืองความรู้สึกของครูพล
ศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ความคาดหวังของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อหลกัสูตร ตลอดจนการศึกษา
ระหว่างเพศ และทักษะสมรรถภาพทางกายของผู้ เรียนย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาพล
ศกึษา  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งด าเนินการวิจัยตาม
แนวทางของการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method) และวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative method) แบบต่อเนื่องเท่าเทียมตามล าดับ (Sequential Equal Status 
Design) ซึง่สามารถแบ่งระยะของการวิจยัออกตามความมุ่งหมายเฉพาะ เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในระยะนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 
ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีแบบแผนการวิจยัเป็นแบบการวิจยัเชิงส ารวจบกุเบิก 
(Exploratory Survey Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสาร (Document Synthesis) และ
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการส ารวจความต้องการจ าเป็นด้วยแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น ด้วยคา่ดชันีความต้องการจ าเป็น (PNIb : Modified Priority Needs Index) 

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในระยะนีมี้วตัถุประสงค์
เพื่อสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ซึ่งประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
สหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association: AEA)  

ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง ในระยะนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อทดลองใช้และประเมินผลหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง 
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 โดยมีแบบแผนการวิจยัเป็นแบบการวิจยัเชิงทดลองรูปแบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนหลงั 
(One Group Pretest Posttest Design) และรูปแบบกลุ่มเดียวอนกุรมเวลา (Single Group Time 
Series Design) 

ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดของขัน้ตอนการวิจัย (Research flowchart) ได้ดัง
ภาพประกอบ 7  – ภาพประกอบ 8 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ขัน้ตอนการวิจยั ระยะที่ 1 
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการวิจยั ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
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ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะระยะและแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   ประกอบขัน้ตอน
การวิจัย 5 ขัน้ตอนย่อย คือ 

ขัน้ตอนที่ 1 สงัเคราะห์เอกสารงานงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ในขัน้ตอนนีผู้้วิจยัศกึษาเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยเฉพาะในส่วนของสาระการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้พลศึกษา โดยเน้นในมิติ
ของความรู้ทางพลศกึษาท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน ตวัชีว้ดั และจิตวิทยาการเรียนรู้ตามช่วงวยัของ
นกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1-6 หลกัการสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม และงานวิจยั
ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ งกั บ ก า รส ร้า งแล ะพัฒ น าห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อบ รม  ก า รพัฒ น าค รูพ ลศึ กษ า 
ในด้านการจัดการเรียน รู้พลศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา  
จากนัน้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (ContentAnalysis)เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในนักเรียน
ร ะ ดั บ ชั ้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
พลศกึษาของครูที่สอนพลศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดทน และความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับ
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ขัน้ตอนที่ 2 เก็บข้อมลูเก่ียวกบัสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจดัการ
เรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน  จากกรณีศกึษา โดย
ในขัน้ตอนนี ้มีกิจกรรมย่อย ๆ ดงันี ้

2.1 เลือกโรงเรียนที่เป็นกรณีศกึษา โดยผู้วิจยัเลือกโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่
อยู่ภายใต้สงักดักองก ากับต ารวจชายแดนที่ 13 (รับผิดชอบจงัหวดัราชบุรีและกาญจนบุรี) ที่เป็น
กรณีศึกษา (Case study) จ านวน 2 โรงเรียน จากจ านวนโรงเรียนทัง้สิน้ 15 โรงเรียน ซึง่ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเข้า(Inclusion Criteria) ดงันี ้

2.1.1 เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้ รับผิดชอบสอนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 - 6 ที่ไม่
มีวุฒิการศึกษา หรือไม่เคยได้รับการพัฒนาในเร่ืองของการจัดการเรียนรู้พลศึกษา จ านวน 1 
โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดักาญจนบรีุ  
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2.1.2 เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้ รับผิดชอบสอนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มี
วฒุิการศึกษา หรือเคยได้รับการพฒันาในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้พลศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดัราชบรีุ 

2.1.3 ผู้บริหาร/ครูผู้ สอนในระดับชัน้ประถมศึกษา ให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมลูและสมคัรใจเข้าร่วมกระบวนการวิจยั 

2.1.4 ผู้วิจยัสามารถเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
โดยในแต่ละโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา ก าหนดผู้ ให้ข้อมลู ประกอบด้วย ครูใหญ่ จ านวน 

1 คน  ค รูผู้ สอนพลศึกษาในระดับป ระถมศึกษา ใน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ในแต่ละระดบัชัน้ (ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6) ระดบัชัน้ละ 1 คน รวมจ านวน  6 คน  

2.2 จัดท าเคร่ืองมือในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi-structured interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดย
ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

2.2.1 ศึกษาเอกสารและข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
ในระดบัชัน้ประถมศกึษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

2.2.2 ก าหนดประเด็น และสร้างข้อค าถามในประเด็นต่าง ๆ   
2.2.3 น าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง/แบบบนัทกึภาคสนามที่สร้างขึน้ เสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความครอบคลมุและความเหมาะสม  
2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง/แบบบนัทกึภาคสนามและ

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้หนึ่ง เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน
ถกูต้องของเคร่ืองมือ  

2.2.5 ผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  / แบบบันทึกภาคสนามไป
ทดลองใช้ในการเก็บข้อมลูเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนยั (Objective) พบว่าเคร่ืองมือมีความเป็น
ปรนยัสามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้ 

2.3 ผู้วิจยัด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย 
2.3.1 นั ด หม ายวัน  เวล า  แล ะสถานที่ ใน ก ารสัม ภ าษ ณ์ ค รูให ญ่  ค รู  

ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนที่ เป็นกรณี ศึกษา  
ทัง้ 2 โรงเรียน รวมจ านวน 14 คน   

2.3.2 ด าเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้างที่สร้างขึน้  
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2.3.3 สงัเกตการสอนวิชาพลศกึษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของครูพล
ศึกษา ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เป็นกรณีศึกษาทัง้สองโรงเรียน โดยใช้แบบบันทึก
ภาคสนามที่สร้างขึน้ 

2.4 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 
ร่วมกบัผลการสงัเกตการณ์จดัการเรียนรู้พลศกึษา โดยการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้สองสว่นซึง่เป็นข้อมลู
เชิงคณุภาพ ผู้วิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ร่วมกบัการสรุปอปุนยั (Analytic 
Induction) เป็นรายกรณีศึกษา จากนัน้น าข้อค้นพบที่ได้จากทัง้สองกรณีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคงที่ของข้อมลู (Constant Comparative) อีกครัง้หนึง่ 

ขัน้ตอนที่ 3 สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ก าหนดนโยบาย/ก ากบัติดตาม ควบคุม
โรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดน สงักดักองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 13 โดยในขัน้ตอนนี ้มีกิจกรรม
ย่อยๆ ดงันี ้

3.1 ก าหนดแหล่งข้อมลู คือ ผู้ก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ านวน 1 คน 
และหัวหน้าแผนกกองการศึกษา กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ านวน 1 คน  รวม
จ านวนทัง้สิน้ 2 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามต าแหน่งหน้าที่
ในการปฏิบตัิงาน 

3.2 จัดท าเคร่ืองมือในการวิจัยในขัน้ตอนนี ้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(semi-structured interview) ซึ่งมีประเด็นคล้ายคลึงกับแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใน
ขัน้ตอนที่ 2 โดยเพิ่มเติมในประเด็นของแนวนโยบายในการพฒันาสมรรถของครูพลศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ซึง่กระบวนการจดัท าเคร่ืองมือในขัน้ตอนนี ้ด าเนินการเช่นเดียวกบัขัน้ตอน
ที่ 2 ทกุประการ 

3.3 นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ ผู้ ก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 และหวัหน้าแผนกกองการศกึษา กองก ากบัต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ทัง้ 2 คน 

3.4 ด าเนินการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่
สร้างขึน้  

3.5 สรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 
โดยการวิเคราะห์ข้อมลูใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 

ขัน้ตอนที่ 4 ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จากครูพลศกึษาของโรงเรียนตระเวนชายแดน โดยในขัน้ตอนนี ้มีกิจกรรมย่อย ๆ ดงันี ้
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4.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นแหล่งข้อมูล ได้แก่ครูผู้ สอนพลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาในแต่ละระดับชัน้ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สงักดักองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 13 จ านวน 15 โรงเรียน ก าหนดขนาดตวัอย่างที่ร้อยละ 50 ของ
ประชากรซึ่งมีทัง้หมด 90 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 45 คน และเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเนินเก็บจ านวน  50  คน และได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random 
Sampling) 

4.2 จดัท าเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัขัน้ตอนที่ 4 คือแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น
ส าหรับครูพลศกึษา เพื่อศกึษาความต้องการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ
แนวทางในการสร้างหลกัสตูร โดยผู้วิจยัสร้างแบบสอบถาม ตามขัน้ตอน ดงันี ้

4.2.1 วิเคราะห์ สงัเคราะห์เอกสาร ข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยน าสารสนเทศที่
ได้จากขัน้ตอนที่ 2 และขัน้ตอนที่ 3 ร่วมกบัผลการสงัเคราะห์เอกสารจากขัน้ตอนที่ 1 เพื่อก าหนด
กรอบของข้อค าถาม 

4.2.2 สร้างแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นฯ ตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตที่
ก าหนด โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 2 
สว่น คือ 

1) ความคาดหวงัต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
1 - 6 ของครูพลศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดย
แบ่งเป็น 3 คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 2) ด้านทักษะ ในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษา 3) ด้านเจตคติ ในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 

2) สภาพที่เป็นจริงของการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 1 -6 ของครูพลศกึษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และกระบวนการพฒันาการจดัการเรียนรู้
พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

4.2.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถกูต้อง แล้วด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

4.2.4 หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาเป็น
หลักจากผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเข้า (Inclusion Criteria) ดงันี ้



  103 

1) ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพลศึกษาหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง หรือ 

2) ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพล
ศกึษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง และ 

3) มีประสบการณ์ในการสอนพลศกึษาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี  
โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence) ซึง่ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน และการแปลความหมายดงันี ้
เกณฑ์การให้คะแนน 

+1  เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ข้อความดงักลา่วมีความสอดคล้องตรงตามเนือ้หา 
  0  เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวมีความสอดคล้องตรงตาม

เนือ้หาหรือไม่ 
-1  เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ข้อความดงักลา่วไม่มีความสอดคล้องตรงตามเนือ้หา 

เกณฑ์การแปลผล 
ข้อค าถามดังกล่าว มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จึงจะถือว่ามี

ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งพบว่าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นมีค่า 
IOC อยู่ระหวา่ง 0.50 ขึน้ไป ซึง่ถือวา่มีความเที่ยงตรง 

4.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือครูพลศึกษาที่สอนใน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากทัง้ 15 โรงเรียน รวมจ านวน 50 คน โดยผู้ วิจัยด าเนินการส่ง
แบบสอบถาม และเก็บสอบถามกลบัคืนด้วยตนเอง 

4.4 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพืน้ฐานหาค่าคะแนน

เฉลี่ย (x̄) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพที่เป็นจริง และ
ผลการวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็นในการศึกษาสภาพและปัญหา มาวิเคราะห์จัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นด้วยวิธีการวิเคราะห์ PNIb (Modified Priority Needs 
Index) โดยใช้สตูรของนงลกัษณ์ วิรัชชยั และสวุิมล วอ่งวาณิช ดงันี ้ 

 
ความต้องการจ าเป็น (PNIb) =  สภาพการด าเนินการท่ีคาดหวงั (I) – สภาพการด าเนินการปัจจบุนั(D)

             สภาพการด าเนินการปัจจบุนั (D) 
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จากนัน้ด าเนินการจัดล าดับของความต้องการจ าเป็น โดยพิจารณาจากค่า PNIb 
เรียงจากมากไปหาน้อย 

ขัน้ตอนที่  5 สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
จ าเป็นของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัด าเนินการน าข้อมลูที่ได้จากขัน้ตอนที่ 1 – 4 มาสงัเคราะห์ร่วมอีกครัง้หนึ่ง เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบั
ประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  โดยมีกรอบในการสังเคราะห์ตาม
องค์ประกอบของหลกัสตูร 9 ประการ คือ 1) หลกัการของหลกัสตูร 2) จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 3) 
โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรม4) ก าหนดการฝึกอบรม 5) แนวทางการจดักิจกรรม 6) ระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 7) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 8) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ 9) การประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

ระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

ประกอบขัน้ตอนการวิจยั 4 ขัน้ตอนย่อย คือ 
ขัน้ตอนที่  6 ร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยผู้วิจยัน าสารสนเทศจากขัน้ตอนที่ 5 
ของระยะที่ 1 มาเป็นกรอบในร่างหลกัสตูรฝึกอบรมฯ โดยเป็นหลกัสตูรที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้  
(Activities Based Curriculum) เพื่อพฒันาครูพลศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน 3 
ด้าน คือ ความรู้ทางพลศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียน รู้พลศึกษา ทักษะในการจัดการ เรียนรู้พล
ศึกษา และเจตคติต่อการการจดัการเรียนรู้พลศึกษา โดยหลกัสตูรมีลกัษณะเป็นหลกัสตูรที่อิงบน
พืน้ฐานของการด าเนินงานตามปกติของครูผู้ สอน (On Job Training Curriculum) โดยเป็น
หลกัสูตร ที่เน้นการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของผู้ รับการอบรมในส่วนของทักษะการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษา ด้วยกิจกรรมต่างๆ และเน้นการ
เพิ่มพนูความรู้ทางพลศึกษาที่จ าเป็น ตลอดจนปลกูฝังเจตคติที่ดีต่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษาที่
เหมาะสมส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ลกัษณะของ
หลกัสตูรเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการระยะสัน้ ( 3 วนั)  

ในขัน้ตอนนี ้ผู้วิจยัจะด าเนินการสร้างเคร่ืองมือที่เป็นองค์ประกอบหลกัของหลกัสตูรใน 3 
สว่น คือ 
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1. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2. เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้แก่ 

2.1 แบบทดสอบความรู้ทางพลศึกษาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้พลศึกษา ของครู
พลศึกษา โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามที่เน้นการประเมินความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพลศึกษาในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1- 6 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผลดงันี ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน  เม่ือ ตอบข้อค าถามนัน้ถกูต้อง 
0 คะแนน เม่ือ ตอบข้อค าถามนัน้ไม่ถกูต้อง 

เกณฑ์การแปลผล  
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลโดยพิจารณาจากร้อยละของความรู้ ดงันี ้

ร้อยละ 80 ขึน้ไป             หมายถึง มีความรู้ในระดบัดี 
ร้อยละ 60 -79  หมายถึง มีความรู้ในระดบัปานปลาง 
ต ่ากวา่ร้อยละ 60 หมายถึง มีความรู้ในระดบัต้องปรับปรุง 

2.2 แบบประเมินทักษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาของครูพลศึกษา โดยมี
ลักษณะเป็นการให้คะแนนแบบรูบริกส์ (Scoring Rubrics) ชนิด Annotated Holistic Scoring 
Rubrics 5 ระดบัคะแนน โดยมีเกณฑ์การสร้างคะแนนรูบริกส์ และเกณฑ์การแปลผล ดงันี ้

เกณฑ์การสร้างคะแนนรูบริกส์ 
5 คะแนน เม่ือ มีทกัษะนัน้อย่างเดน่ชดั สามารถแสดงทกัษะออกมาอย่าง

ชดัเจนและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4 คะแนน เม่ือ มีทักษะนัน้ในระดับน่าพึงพอใจ สามารถแสดงทักษะ

ออกมาอย่างชดัเจนแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ดีนกั 
3 คะแนน เม่ือ มีทักษะนัน้ในระดับน่าพึงพอใจ สามารถแสดงทักษะ

ออกมาให้เห็นได้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 
2 คะแนน เม่ือ มีทักษะนัน้ในระดับน่าพึงพอใจ แต่ไม่สามารถแสดง

ทกัษะออกมาให้เห็นได้ชดัเจนนกั ยงัต้องปรับปรุงในบางสว่น และไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 
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1 คะแนน เม่ือ มีทกัษะนัน้ในระดบัไม่น่าพงึพอใจ ไม่สามารถแสดงทกัษะ
ออกมาให้เห็นได้ ยงัต้องปรับปรุงเป็นสว่นใหญ่ และไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ 

เกณฑ์การแปลผล  
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยพิจารณาจากคา่เฉลี่ยของทกัษะ ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50  - 5.00   หมายถึง  มีทกัษะในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีทกัษะในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.50  - 3.49  หมายถึง  มีทกัษะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50  - 2.49 หมายถึง  มีทกัษะในระดบัต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีทกัษะต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

2.3 แบบวัดเจตคติต่อการการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ของครูพลศึกษา โดยมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล 
ดงันี ้

เกณฑ์การให้คะแนน   
➢ส าหรับข้อค าถามเชิงนิมาน (มีข้อความที่เป็นบวกต่อพฤติกรรมที่ต้องการ

วดั) 
5 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัดีมาก 
4 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัดี 
3 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัต ่า 
1 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัต ่ามาก 

➢ส าหรับข้อค าถามเชิงนิเสธ (มีข้อความที่เป็นลบตอ่พฤติกรรมท่ีต้อง 
การวดั) 

5 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัต ่ามาก 
4 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัต ่า 
3 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัดี 
1 คะแนน เม่ือ มีเจตคติในประเด็น/ข้อค าถามที่เร้าในระดบัดีมาก 
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เกณฑ์การแปลผล  
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผลโดยพิจารณาจากคา่เฉลี่ยของเจตคติ ดงันี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50  - 5.00   หมายถึง  มีเจตคติในระดบัดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีเจตคติในระดบัดี 
คะแนนเฉลี่ย 2.50  - 3.49  หมายถึง  มีเจตคติในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50  - 2.49 หมายถึง  มีเจตคติในระดบัต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง มีเจตคติต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

2.4 แบบวดัความพงึพอใจ 
3. คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ

ประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ขัน้ตอนที่  7 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เคร่ืองมือวัดผล และคู่มือการใช้โดย

ผู้ เช่ียวชาญ โดยในขัน้ตอนนี ้มีกิจกรรมย่อยๆ ดงันี ้
7.1 ก าหนดผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดัผลในหลกัสตูร และคณุภาพของคูมื่อการฝึกอบรม ซึง่
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion 
Criteria) ดงันี ้

7.1.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพลศึกษาหรือสาขาที่
เก่ียวข้อง หรือ 

7.1.2 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดบัรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพลศกึษา
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และ 

7.1.3 มีประสบการณ์ในการสอนพลศกึษาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี  
7.1.4 มีเวลาในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือในการวิจยัในทกุขัน้ตอนของ

กระบวนการวิจยั  (อนึ่ง ผู้ เช่ียวชาญในกลุ่มนี ้เป็นผู้ เช่ียวชาญกลุ่มเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญในขัน้ตอน 
4.2.4) 

7.2 ส่งหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถม 
ศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พร้อมคู่มือการใช้หลักสูตรให้ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาใน 3 มิติของการประเมิน คือ ด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) และความ
เหมาะสม (Propriety Standard) และความเป็นไปได้ (Feasibility Standard )โดยประยุกต์จาก
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แนวคิดการประเมินของสมาคม มาตรฐานการประเมินสหรัฐอเมริกา (American Evaluation 
Association : AEA)  โดยเคร่ืองมือในการประเมินมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล ดงันี ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 คะแนน เม่ือ มีประเด็นท่ีประเมินมีความถกูต้อง /ความเหมาะสม   /  

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
4 คะแนน เม่ือ มีประเด็นท่ีประเมินมีความถกูต้อง /ความเหมาะสม   /  

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัมาก 
3 คะแนน เม่ือ มีประเด็นท่ีประเมินมีความถกูต้อง /ความเหมาะสม   /  

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัปานกลาง 
2 คะแนน เม่ือ มีประเด็นท่ีประเมินมีความถกูต้อง /วามเหมาะสมค   /  

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัน้อย 
1 คะแนน เม่ือ มีประเด็นท่ีประเมินมีความถกูต้อง /ความเหมาะสม   /  

ความเป็นไปได้ อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 
เกณฑ์การแปลผล 
➢ คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00 

ถือว่าผ่าน แสดงว่าประเด็นที่ประเมินมีความถกูต้อง /ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ เหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ได้ 

➢ คะแนนเฉลี่ยน้อย 3.50 ขึน้ไป และ/หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกิน 1.00 
ถือว่าไม่ผ่าน แสดงว่าประเด็นที่ประเมินมีความถูกต้อง /ความเหมาะสม /ความเป็นไปได้ ไม่
เหมาะสม ไม่สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งพบว่า เคร่ืองมือแต่ละ ฉบับมีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
ดงัตาราง 
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ตาราง 1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของเคร่ืองมือวดัผล การเรียนรู้ในหลกัสตูรฝึกอบรมการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ล าดบั เคร่ืองมือ จ านวนข้อ ค่า IOC สรุปผล 
1 ความรู้  ) K( 10 1.0 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
2 ทกัษะ   )S) 10 1.0 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
3 เจตคติ  (A) 10 1.0 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
4 ความพงึพอใจ  10 1.0 มีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

 
7.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ โดยใช้สถิติพืน้ฐาน หา

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกบัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7.2 เพื่อทดสอบสมมติฐานที่
ระบุว่าหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่สร้างขึน้ มีคุณภาพในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ด้วยสถิติทดสอบค่าที 
แบบ One sample t-test 

7.4 สง่เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจาก
ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผลดงันี ้

เกณฑ์การให้คะแนน 
+1 เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าข้อความดังกล่าวมีความสอดคล้องตรงตาม

เนือ้หา 
 0  เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อความดงักล่าวมีความสอดคล้องตรงตาม

เนือ้หาหรือไม่ 
 -1  เม่ือ ผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ข้อความดงักล่าวไม่มีความสอดคล้องตรงตาม

เนือ้หา 
เกณฑ์การแปลผล 

ข้อค าถามดงักลา่ว มีค่าดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป จงึจะถือวา่มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา สามารถน าไปใช้ได้ 
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ขัน้ตอนที่ 8 ทดลองใช้เคร่ืองมือวดัผลเพื่อตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้
ในหลกัสตูร มีกิจกรรมย่อย ๆ ดงันี ้

8.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือวัดผลในหลักสูตร คือครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน ที่สอนวิชาพลศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 30 คน ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดยด าเนินการตามล าดบัดงันี ้

8.1.1 สุม่อย่างง่าย(Simple random sampling) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สงักดักองก ากบัต ารวจชายแดนที่ 13 จ านวน 5 โรงเรียน จากโรงเรียนทัง้หมดจ านวน 15 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวดัสธุาสินี โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ า้หิน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนแม่น า้น้อย 

8.1.2 ก าหนดครูพลศึกษาที่สอนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เป็นผู้ตอบ
แบบวดัในแต่ละโรงเรียน รวม 5 โรงเรียน จ านวน 30 คน 

8.2 ด าเนินการทดลองใช้เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ในกลุม่ตวัอย่างตามข้อ 8.1.2 โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง 

8.3 วิเคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยพิจารณาถึง  

1) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ด าเนินการวิเคราะห์เฉพาะแบบทดสอบความรู้  
โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความยากง่ายอยู่ระหวา่ง 0.20 – 0.80 จงึจะถือวา่แบบทดสอบความค่าความ
ยากง่ายเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้  

2) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ด าเนินการวิเคราะห์ในเคร่ืองมือทัง้ 3 
ชนิด โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างข้อค าถามนัน้ กับคะแนนรวมเม่ือหักข้อ
ค าถามนัน้ออก (Corrected Item Total Correlation) โดยก าหนดเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 
0.20 ขึน้ไป จงึจะถือวา่เคร่ืองมือดงักลา่ว มีอ านาจจ าแนกเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้  

3) ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ด าเนินการวิเคราะห์ในเคร่ืองมือทัง้ 3 ชนิด โดย
พิจารณา จากค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) โดยก าหนด
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เกณฑ์ค่าความเช่ือมัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป จึงจะถือว่าเคร่ืองมือดงักล่าว มีความเช่ือมัน่สงูเพียงพอ 
สามารถน าไปใช้ได้  

8.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ให้เป็นฉบบัสมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปใช้ ซึ่งพบว่าเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในหลกัสตูรฝึกอบการ
จดัการเรียนรู้พลศึกาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีคณุภาพ
ดงัตาราง 

ตาราง 2 เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ในหลกัสตูรฝึกอบการจดัการเรียนรู้พลศกึาในระดบั
ประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ล าดบั เคร่ืองมือ จ านวน ค่าความ
ยาก (P) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ค่าความ
เช่ือมัน่ (V) 

1 แบบทดสอบ
ความรู้  

40 ข้อ 0.20 – 0.80 0.30-0.52 0.71 

2 แบบทดสอบทกัษะ 6 หนว่ยการ
เรียนรู้ 

- 0.20-0.72 0.75 

3 แบบทดสอบเจต
คติ  

10 ข้อ - 0.20-0.70 0,75 

 
ขัน้ตอนที่ 9 น าผลการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร เคร่ืองมือวดัผล และคู่มือการใช้ 

โดยผู้ เช่ียวชาญ และผลการทดลองใช้เคร่ืองมือวดัผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวดัผลการ
เรียนรู้ในหลกัสตูร จากขัน้ตอนที่ 7 และ 8 มาวิเคราะห์ และปรับปรุงหลกัสตูร เคร่ืองมือวดัผล และ
คูมื่อการใช้ให้มีความครบถ้วน สมบรูณ์ เพื่อน าไปสูก่ารใช้จริงตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่  10 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยด าเนินการใน 2 ระยะ คือ 

ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดงันี ้
10.1 คดัเลือกตวัแทนครูพลศึกษา ที่สอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สงักัด

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 โรงเรียนละ 2 คน รวม15 โรงเรียน คือ 30 คนได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้อ านวยการโรงเรียนแต่ละโรงเรียนให้เป็น
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ตัวแทนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

10.2 ด าเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยใช้
แบบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั (One Group Pretest Posttest Design) (Fitz-
Gibbon, 1987, p. 113) ซึง่มีรูปแบบการวิจยัดงันี ้

 
กลุม่ทดลอง ทดสอบก่อน ให้สิ่งทดสอบ ทดสอบหลงั 

Ec T1 X T2 

 
เม่ือ 

Ec หมายถึง กลุม่ทดลองใช้หลกัสตูรฝึกอบรม 

X หมายถึง หลกัสตูรฝึกอบรมฯ 

T1       หมายถึง   การวดัความรู้ทกัษะของครูในด้านความรู้ ทกัษะและ

เจตคติก่อนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

T2   หมายถึง  การวดัความรู้ของครูในด้านความรู้  เจตคติ และความ 

   พงึพอใจตอ่หลกัสตูร พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้พล  

                                                  ศกึษาหลงัเข้าฝึกอบรม    

 

ขัน้ตอนที่ 11 ประเมินผลหลกัสตูรฝึกอบรม น าเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่หลกัสตูร  
 โดยเก็บรวบรวมตามแบบแผนการทดลอง ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานดงัมี
การวิจยัในระยะที่ 3 

สมมติฐานข้อ 2.1 ครูพลศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ที่สร้างขึน้  
มีความรู้ทางพลศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
เพิ่มสงูขึน้กวา่ก่อนเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูร ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติทดสอบค่าที 
แบบ Dependent sample t-testcและค่าดชันี (Effective Indicator) 
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สมมติฐานข้อ 2.2 ครูพลศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่สร้างขึน้
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์หรือสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบค่าที แบบ One sample t-test 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีวิธีด าเนินงานวิจยั ครัง้นี ้ผู้ วิจยัก าหนด
สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมลูดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ 

n  หมายถึง  จ านวนตวัอย่าง 
M หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
S หมายถึง  ค่าเบี่บงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  หมายถึง คา่สถิติทดสอบที (t-test) 
df หมายถึง องศาแห่งความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
Sig หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

โดยแบง่หวัข้อของการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เป็น 3 ตอน ตามระยะของการวิจยั 
คือ 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจดัการเรียนรู้
พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้และประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง 

ซึง่มีรายละเอียดแตล่ะตอนดงันี ้
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ตอนที่1 ผลการศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดับประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ในสว่นนี ้ผู้วิจยัจ าแนกเป็น 3 ตอนย่อย ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1.1 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียน รู้พลศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
1.1.1 บริบททั่วไปของโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสงักดักองก ากบัการต ารวจชายแดนที่ 13 
มีจ านวนโรงเรียนในเขตพืน้ที่ รับผิดชอบจ านวน 15 โรงเรียน โดยมีพืน้ที่ตัง้อยู่ในเขตจังหวัด
กาญจนบรีุ จ านวน 13 โรงเรียน และจงัหวดัราชบรีุ จ านวน 2  โรงเรียน โรงเรียนทัง้หมดตัง้บนพืน้ที่
ภูเขาสูง และห่างไกล ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดสรรพืน้ที่ใช้สอยในโรงเรียน ในลักษณะ
คล้ายคลงึกนั กลา่วคือ ประกอบด้วยอาคารเรียน ห้องสมดุ อาคารประชมุ โรงอาหาร ห้องสหกรณ์ 
ห้องพยาบาล ห้องน า้ บ้านพกัครู โรงเรือนเกษตรตลอดจนสระเลีย้งปลาหรือบ่อเลีย้งปลาพร้อมกบั
อาคารเลีย้งไก่ไข่ หม ูเป็ด ซึ่งในส่วนของพืน้ที่และอาคารสถานที่ด้านการเกษตรนัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารีที่ทกุโรงเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจะต้องจดัด าเนินการ 

 

ภาพประกอบ 9 ลกัษณะทางด้านกายภาพ ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.กาญจนบรีุ 
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ภาพประกอบ 10  ลกัษณะทางด้านกายภาพ ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.ราชบรีุ 

1.1.2 สภาพจัดการการเรียนรู้พลศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 

การจดัการเรียนรู้พลศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ใช้หลกัสตูร
แกนกลางกลุ่มสาระสขุศึกษาและพลศึกษา พุทธศักราช 2551 เช่นเดียวกันกับโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (สพฐ.)  โดยลักษณะของการจัดการเรียนการสอน จะกระท าใน
ลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสขุศึกษาควบคู่ไปกับรายวิชาพลศึกษา ซึ่งจาก
การศกึษาพบว่า โรงเรียนจะมีการจดัตารางเรียนในรายวิชากลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา ใน 3 
ลกัษณะ ดงันี ้
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ลกัษณะที่1 จดัให้มีการเรียนการสอนในช่วงบา่ยของวนัพธุ ตลอดทัง้ช่วงบา่ย 

ภาพประกอบ 11ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดน ในชว่งบา่ยของวนัพธุ 

 

ลกัษณะที่ 2 จดัให้มีการเรียนการสอน 2 คาบเรียนติดต่อกนั ในวนัใดวนัหนึ่ง
ของสปัดาห์ โดยในคาบที่ 1 จะจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาสขุศึกษา จากนัน้ในคาบที่ 2 
จดัให้เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาพลศกึษาโดยสอนจากครูประจ าชัน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนสขุศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดนก่อนการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา 
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ภาพประกอบ 13 ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวณ
หลงัจากจดัการเรียนการสอนสขุศกึษา 

ลกัษณะที่3 จดัให้มีการเรียนการสอนในช่วงของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
การเรียนรู้ โดยจะเป็นการด าเนินการสอนในคาบเรียนก่อนที่นกัเรียนจะลงประกอบกิจกรรมเกษตร
ตามโครงการพระราชด าริ หลงัจากนัน้ จึงให้นักเรียนกลบับ้านซึ่งจะต้องท าทุกโรงเรียนในต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา ของโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดน ในคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาการเรียนรู้ 

ซึง่พบวา่โดยสว่นใหญ่แล้ว โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน สงักดักองก ากบั
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จะเป็นไปตามลกัษณะที่  2  คือจดัให้มีการเรียนการสอน 2 คาบ
เรียนติดต่อกนั ในวนัใดวนัหนึ่งของสปัดาห์ โดยก าหนดให้ครูประจ าชัน้เป็นรับผิดชอบในการสอน
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วิชาพลศึกษาให้นักเรียนในระดับชัน้ที่ตัวเองเป็นครูประจ าชัน้ โดยไม่ได้สอนโดยครูที่จบหรือมี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนพลศกึษาโดยตรง  

1.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
จากการส ารวจ พบว่า สถานที่ของโรงเรียนต ารวตตระเวนชายแดนนัน้ มี

บริเวณเพียงพอที่จะสามารถจดัการเรียนรู้พลศกึษาได้ แต่ขาดในเร่ืองของการจดัสรรงบประมาณที่
เก่ียวข้องกับวสัดุอุปกรณ์การกีฬา ส่งผลให้โรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนแต่ละแห่ง ไม่มีวสัดุ
อปุกรณ์กีฬาที่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ในขณะที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อการจดัการเรียนรู้นัน้ พบวา่โรงเรียนที่คมนาคมสะดวก มีถนนเข้าถึง จะมีความได้เปรียบ
ในเร่ืองของห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้าที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอน แตโ่รงเรียนที่ห่างไกล 
การคมนาคมเข้าถึงไม่สะดวก จะขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกเหลา่นี ้

1.1.4. ความพร้อมและขีดความสามารถของครูผู้สอนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  

เม่ือพิจารณาในด้านคุณวุฒิของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
พบวา่มีความหลากหลายในแต่ละสาขาวิชา แต่ไม่มีคณุวฒุิที่จบในสาขาวิชาพลศกึษาหรือสาขาที่
เก่ียวข้องเลย ทัง้นีส้่วนหนึ่งมาจากการรับบรรจุหรือรับสมคัรครูผู้สอนในโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดนที่มีช่องทางการได้มาของบคุลากรที่หลากหลาย และเม่ือพิจารณาถึงกระบวนการพฒันา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา พบวา่มีครูเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ ที่ได้รับ
การฝึกอบรมให้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา และลกัษณะของการจดัฝึกอบรมจะ
เป็นไปในลกัษณะของการพฒันาความสามารถหรือทกัษะกีฬาให้แก่ครูที่สนใจ หรือมีความชื่นชอบ
ทางกีฬาเป็นชนิดๆไป ไม่ได้จดัอบรมทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้พลศกึษาเพื่อสขุภาพของ
นักเรียนในระดบัประถมศึกษาแต่อย่างใด และเม่ือประกอบกับความยากล าบากในการเดินทาง
เข้าถึงของโรงเรียนแต่ละแห่ง สง่ผลให้การนิเทศติดตาม สนบัสนนุจากหน่วยงานต้นสงักดั คือ กอง
ก ากับการต ารวจตระเวณชายแดนที่ 13 ไม่เพียงพอ เป็นการติดตามในลักษณะของประชุม
ประจ าเดือน ณ กองก ากบัการต ารวจตระเวณชายแดนที่ 13 ของครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดนเท่านัน้ ซึง่ลกัษณะของเนือ้หาในการประชมุ จะเป็นไปในลกัษณะของการรับมอบนโยบาย 
และติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายเป็นส่วนใหญ่ แตไม่ได้มีผู้นิเทศก์ ที่มีบทบาทในการ
นิเทศครูในด้านการจดัการเรียนรู้ต่างๆ โดยตรง สง่ผลกระทบตอ่ขีดความสามารถหรือทกัษะในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน 

 



  120 

ตอนที่1.2 ผลการสังเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

จากผลการเก็บข้อมลูจากโรงเรียนที่เป็นกรณีศกึษา และการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้
มีบทบาทหน้าที่ในการก ากับนโยบายของโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน พบว่าปัญหาในการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา สามารถจ าแนกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

กลุ่มที่  1 ปัญหาที่เกิดเนื่องจากสมรรถนะและขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึง่สามารถสรุปเป็น
รายข้อได้ดงันี ้

1.ความถนัดของการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยเฉพาะในกลุ่มครูประจ าชัน้ที่ เป็นครูผู้ หญิง พบว่าไม่ถนัดในการสอนรายวิชาพลศึกษา 
โดยเฉพาะในส่วนทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน ทักษะกีฬา และความสามารถในการเช่ือมโยง
ทกัษะพืน้บานกบัทกัษะกีฬา 

2.ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทัง้หมดไม่มีคณุวฒุิทางด้านพลศกึษา มี
ส่วนน้อยเท่านัน้ที่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านพลศึกษา ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนพลศกึษาและไม่สามารถจดัการเรียนรู้พลศกึษาได้อย่างเต็มที่ 

กลุ่มที่ 2 ปัญหาที่เกิดเนื่องจากความพร้อมของสถานที่ อปุกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ซึง่สามารถสรุปเป็นรายข้อได้ดงันี ้

1. สถานที่ตัง้ ของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอยู่ห่างไกล เป็นปัญหาใน
การนิเทศ ติดตาม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักัด และการสนับสนุนนจกองค์การภาคเอกชน
อื่นๆ  

2. สนามกีฬาที่ในการจดัการเรียนการสอน พบว่าในบางโรงเรียนจะมีบริเวณ
หรือพืน้ที่ราบที่จ ากดั จึงต้องมีการจดัสรรพืน้ที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจะมีรูปแบบสนามที่
รวมหลายชนิดกีฬาไว้ด้วยกนัในสนามเดียว เช่น สนามฟตุซอล สนามวอลเลย์บอล รวมกนั เป็นต้น 
ส่งผลกระทบในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในแต่ละระดบัชัน้ ที่เกิดการใช้สนาม
เดียวกนัในการจดัการเรียนการสอน ก่อให้เกิดความวุน่วายในการสอน และอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหตุ
จากการเลน่กีฬาตา่วชนิด และต่างระดบัชัน้ของนกัเรียนได้ 

3.วัสดุอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับการจดัสรรไม่เพียงพอต่อการจดัซือ้วสัดุอปุกรณ์กีฬาให้มีปริมาณที่เหมาะสม
กับจ านวนผู้ เรียน ส่งผลให้ในการเรียนการสอน จึงต้องมีการแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์กีฬาเท่าที่มีอยู่  
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ให้กบันกัเรียนได้เล่น และ/หรือ ฝึกซ้อม การพฒันาความสามารถของนกัเรียน ตลอดจนการสร้าง
การมีสว่นร่วมในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในแต่ละรายวิชานัน้ๆ จงึกระท าได้ไม่เต็มท่ี 

4. ความขาดแคลนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบวา่มีหลายโรงเรียนที่ตัง้อยู่
ในพืน้ที่ทุรกันดารและห่างไกล การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากล าบาก บางพืน้ที่ยังไม่มีการ
เข้าถึงของไฟฟ้า ทางโรงเรียนจึงต้องจดัหาเคร่ืองป่ันไฟเพื่อใช้งานในด้านป๊ัมน า้  และใช้ไฟในเร่ือง
ของการจดัการเรียนการสอนเท่าที่จ าเป็น  ในขณะที่โรงเรียนที่มีการคมนาคมสะดวก ก็จะมีความ
ครบถ้วนของสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากกว่า ทัง้นีส้่วนหนึ่งมาจากการบริจาคของภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่สามารถเข้าถึงได้ โดยในโรงเรียนกลุม่นีจ้ะมีกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า
เข้าถึง ส่งผลให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์เพื่อเรียนรู้ผ่าน
ดาวเทียม และอินเตอร์เนต แต่ก็พบว่าโรงเรียนในลกัษณะที่มีความพร้อมดงักลา่วนี ้มีเป็นจ านวน
น้อย 

กลุ่มที่  3 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น  โดยพบว่านักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวณชายแดนเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ ประกอบด้วย พม่า มอญ และกระเหร่ียง 
ซึง่มีพืน้ฐานทางภาษาและวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ในขณะที่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน
เป็นกลุ่มคนไทยเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้เกิดอปุสรรคด้านการสื่อสารระหว่างครูและนกัเรียนใน
บางครัง้  และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนมีอายุไม่ตรงตามเกณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลนักเรียนในแต่ละห้องมีการคละอายุ ศกัยภาพในการเรียนรู้จึงแตกต่างกัน 
ท าให้เกิดปัญหาในด้านความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในด้านของความรู้
และทกัษะปฏิบตัิของนกัเรียน 

ตอนที่1.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของครูผ้สอนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  

ในส่วนนีผู้้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามสมรรถนะการเรียนรู้ใน 3 ด้านหลกั คือ 1)
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา 2) ทกัษะในการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา และ 3) เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศกึษา  

โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูจากครู ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนซึง่มีข้อมลู
พืน้ฐานซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ตาราง 3 ข้อมลูพืน้ฐานของครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ตอบแบบสอบถามความ
ต้องการจ าเป็น (n = 50) 

 
จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.00 และทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่ส าเร็จการศกึษาในสาขาทางพลศกึษาและสาขาที่เก่ียวข้อง และสว่นใหญ่ ร้อยละ 76.00 ไม่เคย
ได้รับการฝึกอบรมทางพลศกึษาและกีฬา 
 

 

 

 

รายการส ารวจ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ   

1.1 ครูใหญ่ 7 14 

1.2 ครูผู้สอน 43 86 

2. วฒุทิางการศกึษา   
     2.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 17 34.00 
     2.2 ปริญญาตรี 28 56.00 
     2.3 สงูกวา่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5 10.00 
3. สาขาการศกึษาท่ีจบ   
     3.1 สาขาพลศกึษาหรือสาขาที่เก่ียวข้อง 0 0.00 
     3.2 สาขาอื่นๆ 50 100.00 

4.ประสบการณ์การได้รับการอบรมทางพลศกึษาและกีฬา   
    4.1 เคย 12 24.00 
    4.2 ไม่เคย 38 76.00 
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในด้านความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้ 
พลศกึษา ในระดบัประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนที่13  (n = 50) 

 
จากตาราง  4  พบว่าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านความรู้ ความเข้าใจ

ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ในระดบัประถมศึกษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เม่ือ
เรียงตามล าดับความส าคัญ ใน 3 ล าดับแรกคือ 1)ครูมีความรู้ในแนวทางการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาที่หลากหลาย (PNIb=0.26) 2) ครูมีความรู้ในการอธิบายถึงหลกัการและวิธีการเล่นกีฬาได้

 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบั

ประถมศกึษา 

ความ

คาดหวงั 

สภาพที่เป็น

จริง PNIb ล าดบั 

x  S.D. x  S.D. 

1. ความรู้ด้านการจดัการชัน้เรียนในวิชาพลศกึษา 4.08 0.92 3.26 0.69 0.25 3 

2. ความรู้เร่ืองการเคลื่อนไหวพืน้ฐานแบบอยู่กบัที่แบบ

เคลื่อนที่ และแบบประกอบอปุกรณ์ 

4.14 0.99 3.58 

 

0.73 

 

0.16 

 

10 

 

3. ความรู้เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้พลศกึษาโดยใช้กิจกรรมทาง

กาย กิจกรรมนนัทนาการ กีฬาสากลและกีฬาไทย 

4.12 1.06 3.42 

 

1.05 

 

0.20 

 

7 

 

4. ความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนการออกก าลงักาย กายบริหาร

ยืดหยุน่  และกิจกรรมเข้าจงัหวะ   

4.18 1.04 3.58 

 

1.07 

 

0.17 

 

9 

 

5. ความรู้เร่ืองการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านทกัษะ

กลไกและด้านสขุภาพ  รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

4.20 1.01 3.38 

 

1.05 

 

0.24 

 

4 

 

6. ความรู้ด้านกฏ กติกากีฬาพืน้ฐาน 4.04 1.02 3.30 1.13 0.22 6 

7. ความรู้ในแนวทางการจดัการเรียนรู้พลศกึษาท่ีหลากหลาย 4.12 1.10 3.26 .88 0.26 1 

8. ความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินผลการจดัการเรียนรู้พล

ศกึษา 

4.18 0.90 
3.40 1.05 0.23 5 

9. ความรู้ความเข้าใจตวัชีว้ดัการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 4.16 0.91 3.50 1.04 0.19 8 

10.ความรู้ถึงหลกัการและวิธีการเลน่กีฬาท่ีหลากหลาย      4.12 1.06 3.28 1.07 0.26 1 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.13 1.00 3.39 0.97 0.21  
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หลากหลาย (PNIb=0.26)  และ 3)ครูมีความรู้ด้านการจัดการในชัน้เรียนในวิชาพลศึกษา 
(PNIb=0.25) ตามล าดบั   

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในด้านทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบั
ประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนที่13   (n = 50) 

 

ด้านทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดยัประถมศกึษา 

ความ

คาดหวงั 

สภาพที่เป็น

จริง PNIb ล าดบั 

x  S.D. x  S.D. 

1.ทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานการเคลื่อนไหวพืน้ฐานแบบอยู่กบั

ที่แบบเคลื่อนที่ และแบบประกอบอปุกรณ์ 

4.18 

 

1.04 3.06 

 

0.79 

 

0.37 

 

1 

 

2.ทกัษะการจดักิจกรรมทางกาย และนนัทนาการมีการน าเกม

เบ็ดเตล็ดในการจดัการเรียนการสอน 

4.22 1.04 
3.42 1.01 0.23 4 

3.ทกัษะกีฬาสามารถสาธิตให้นกัเรียนดไูด้ 4.10 1.25 3.32 0.96 0.23 4 

4.ทกัษะการจดัการเรียนในวิชาพลศกึษา 4.00 1.16 3.36 1.03 0.19 8 

5.ทกัษะการจดัการเรียนรู้กีฬาพืน้เมือง กีฬาไทย 3.98 1.13 3.20 .99 0.24 2 

6.ทกัษะการตดัสินกีฬาขัน้พืน้ฐาน 3.90 1.31 3.14 1.18 0.24 2 

7.ทกัษะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียน 4.18 1.04 3.42 1.14 0.22 6 

8.ทกัษะในการกระตุ้น การเสริมแรงนกัเรียนให้เกิดการปฏิบตัิใน

ชัน้เรียนท าและกระตุ้นเร้าให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ 

 

4.20 

 

0.81 

 

3.54 

 

0.79 

 

0.19 

 

8 

9.ทกัษะในการแก้ปัญหาจากการปฏิบตัิของนกัเรียน 3.98 1.10 3.36 0.88 0.18 10 

10.ทกัษะในการเช่ือมโยงกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในชัน้

เรียนในบริบทตา่งๆ 

4.10 1.11 3.42 1.01 0.20 7 

ภาพรวมเฉลีย่ 4.08 1.09 3.32 0.97 0.22  

 

จากตาราง  5  พบว่าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะในการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เม่ือเรียงล าดบัตาม
ความส าคญั  3 ล าดบัแรกคือ 1) ทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานการเคลื่อนไหวพืน้ฐานแบบอยู่กบัที่
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แบบเคลื่อนที่ และแบบประกอบอุปกรณ์ (PNIb=0.37) 2) ทกัษะกีฬาพืน้เมือง กีฬาไทยสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ และ3) ทักษะการตัดสินกีฬาขัน้พืน้ฐาน (PNIb=0.24) 
ตามล าดบั 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในด้านเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนที่ 13 (n = 50) 

 

ด้านเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

ความ

คาดหวงั 

สภาพที่เป็น

จริง PNIb ล าดบั 

x  S.D. x  S.D. 

1.ครูที่ดีต้องสอนพลศกึษา กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ 

และการ 

3.98 1.29 
3.24 1.04 0.23 2 

สง่เสริมสขุภาพให้กบันกัเรียนเพ่ือให้เกิดการรักในการออกก าลงั

กายและมีความรักในกีฬา 

  
    

2.เป็นครูสอนพลศกึษาต้องมีความภาคภมูิใจในวิชาชีพ โดย

ปฏิบตัิหน้าท่ีครู 

4.00 1.26 
3.14 0.90 0.27 1 

พลศกึษาอย่างเต็มก าลงัความสามารถด้วยความเต็มใจ       

3.เป็นครูสอนพลศกึษาท่ีดีต้องปลกูฝังให้นกัเรียนมีระเบยีบวินยั 

และการมี 

4.36 0.85 3.76 0.85 0.16 5 

น า้ใจนกักีฬา       

4.เป็นหน้าที่ของครูสอนพลศกึษาท่ีจะต้องสง่เสริมคณุธรรมและ

จริยธรรมให้กบันกัเรียน 

4.54 0.73 4.18 0.87 0.09 9 

      

5.ครูพลศกึษาต้องมีความสามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้พล

ศกึษาอย่าง 

4.32 0.84 
3.66 0.75 0.18 4 

เหมาะสมและปลอดภยั       
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ด้านเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

ความ

คาดหวงั 

สภาพที่เป็น

จริง PNIb ล าดบั 

x  S.D. x  S.D. 

6.เป็นครูสอนพลศกึษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งจดั 

4.10 1.11 
3.62 0.92 0.13 8 

กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาได้อย่างเหมาะสม       

7.เป็นครูสอนพลศกึษาต้องหมัน่ศกึษาหาความรู้และวทิยาการ

สมยัใหม่ 

4.12 1.12 
3.38 0.83 0.22 3 

ทางด้านกีฬาเข้ามาในการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา       

8.เป็นครูพลศกึษาต้องมีความประพฤติ และบคุลิกภาพที่ดีเป็น

แบบอย่างให้กบันกัเรียน 

4.30 0.93 3.72 0.81 0.16 5 

      

9.เป็นคณุสมบตัิจ าเป็นของครูพลศกึษาท่ีจะต้องให้ค าปรึกษา

กบันกัเรียนได้ทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

4.18 0.90 3.62 0.78 0.15 7 

      

10.ครูพลศกึษาต้องมีจิตส านึกทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพพล

ศกึษา และวิชาชีพครู 

4.34 0.87 4.10 0.93 0.06 10 

รวม 4.22 0.99 3.64 0.86 0.16  

 
จากตาราง  6  พบว่า ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นด้านเจตคติต่อการจดัการ

เรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เม่ือ
เรียงล าดบัความส าคญั 3 ล าดบัแรกคือ 1) เป็นครูสอนพลศึกษาที่มีความภาคภมูิใจในวิชาชีพโดย
การปฏิบตัิหน้าที่ครูพลศึกษาอย่างเต็มก าลงัความสามารถด้วยความเต็มใจ (PNIb=0.27) 2) เป็น
ครูสอนพลศึกษา กีฬา การออกก าลงักาย นนัทนาการ และการส่งเสริมสขุภาพให้กบันกัเรียนเกิด
การรักในการออกก าลงักายและมีความรักในกีฬา (PNIb=0.23) และ  3) เป็นครูสอนพลศึกษาที่
หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านกีฬาเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนพล
ศกึษา (PNIb=0.22) ตามล าดบั 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในแต่ละด้าน (n=50) 

   

จากตาราง  7 พบวา่ จากผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในภาพรวมของทัง้ 
3 ด้าน ของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในโรงเรียนระดบัประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน เม่ือเรียงตามล าดบัความส าคญั พบวา่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความต้องการ
จ าเป็นในการพฒันาทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาสงูสดุ (PNIb=0.22) 
รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
(PNIb=0.21) และล าดบัสดุท้ายคือต้านเจตคติต่อการจดัการเรียนการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศกึษา
ในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ในตอนนีผู้้วิจยัน าเสนอ เป็น 2 ตอนย่อย คือ 
ตอนที่ 2.1 องค์ประกอบหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
2.1.1 หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึน้เพื่อเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้พล
ศึกษาโดยสร้างจากผลการส ารวจสภาพ และความต้องการจ าเป็นการจดัการเรียนรู้พลศึกษาใน

ความต้องการจ าเป็น 
ความคาดหวงั สภาพที่เป็นจริง 

PNIb ล าดบั 
x  S.D. x  S.D. 

1.ด้านความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้ 
พลศกึษาในโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 

4.13 1.00 
3.39    0.97  0.21  

2 

2.ด้านทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาใน 
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา 

4.08  1.09 
  3.32    0.97  0.22  

1 

3. ด้านเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
ในโรงเรียนระดบัประถมศกึษา 

4.22 0.99 
3.64    0.86  0.16  

3 

ภาพรวมเฉล่ีย 4.14 1.02 3.45   0.93 0.19  
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ระดบัประถมศกึษาส าหรับครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึง่พบว่า ครูโดยสว่นใหญ่ยงัขาด
ความรู้และทักษะเร่ืองการจัดการเรียนรู้พลศึกษาทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก คุณวุฒิของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนนัน้ไม่ได้จบมาทางวุฒิทางด้านพลศึกษาและมีการย้ายในสังกัด ของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ส่งผลท าให้ขาดการจดัการทางด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษาที่
ต่อเนื่องและท าให้เกิดผลทางด้านเจตคติทางด้านวิชาพลศึกษาที่ไม่ถูกต้อง อนึ่งการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนมุ่งเน้นให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในระดับประถมศึกษาได้เรียนรู้ 
เนือ้หาสาระต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาน าไปสู่การน าความรู้จากการเข้าฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบตัิที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบั
บริบทของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2.1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
1) เพื่อใช้เป็นหลกัสตูรเสริมในด้านการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
2) เพื่อพฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับฝึกอบรมตามหลกัสตูร

ให้มี 
2.1) ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศึกษา ได้แก่ พลศึกษากบัการ

พฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียนไทย การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผู้ เรียน
แบบองค์รวมเทคนิคการเรียนแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณาการ การประเมินผลการ
เรียนรู้พลศกึษาตามสภาพจริงในนกัเรียนประถมศกึษา  

2.2) ทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ได้แก่ เทคนิค
การสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา เทคนิคการสอนทกัษะทางการ
กีฬาที่จ าเป็นในระดบัประถมศกึษา แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเลน่และนนัทนาการ
ในการจดัการเรียนรู้ เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 

2.3) เจตคติที่ดีต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
2.1.3 ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วนั ( 21 ชัว่โมง) โดยพิจารณาจากสภาพและความ
ต้องการจ าเป็นของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่13 จากเนือ้หาและกิจกรรมในหลกัสตูร  

2.1.4 ผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 13  ค่ายพระพทุธยอดฟ้า จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในระบบโรงเรียน



  129 

ตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่  6  โดยไม่เคยได้รับการอบรมทางด้านวิชาพล
ศกึษาหรือทางด้านกีฬามาก่อน 

2.1.5 สื่อการฝึกอบรม 
1.เอกสารประกอบหลกัสตูรฝึกอบรม เร่ืองหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พล

ศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
1.1) หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา

ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
1.2) คู่มือหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศึกษา

ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ าแนกเป็น 
1.2.1) คูมื่อฯ ส าหรับผู้จดัการฝึกอบรม / วิทยากร 
1.2.2) คู่มือฯ ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
2.อปุกรณ์จดักิจกรรม เช่น กรวย / มาร์กเกอร์  ลกูเปตอง ลกูวอลเลย์บอล ลกูแชร์

บอล ลกูฟตุบอล ลกูฟตุซอล  ฯลฯ(หมายเหตุ สื่อการฝึกอบรมใช้ตามหน่วยการเรียนรู้) 
2.1.6.การประเมินผลการอบรม 

1. ด้านความรู้ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เร่ือง 
1.1 พลศกึษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียนไทย 
1.2 การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา : การพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์

รวม 
1.3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศกึษาเชิงบรูณาการ 
1.4 เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่ อน ไหวพื น้ฐานส าห รับนัก เรียน

ประถมศกึษา 
1.5 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาที่จ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 
1.6 แนวทางและเทคนิคการบูรณาเกม การละเล่นและนันทนาการในการ

จดัการเรียนรู้ 
1.7 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 
1.8 การประเมินผลการเรียน รู้พลศึกษาตามสภาพจริงในนัก เรียน

ประถมศกึษา 
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2. ด้านทกัษะประเมินจากแบบประเมินทกัษะภายในกระบวนการจดัการเรียนรู้
แต่ละเร่ือง 

3. ด้านเจตคติประเมินจากแบบสอบถามก่อนและหลงัฝึกอบรม 
2.1.7.เกณฑ์ผ่านการอบรม 

1. ความรู้หลงัการเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสงูกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมร้อย
ละ 80 

2. ความพงึพอใจหลงัเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก 
3. ทกัษะการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนของผู้ เข้ารับการอบรมโดยภาพรวมของผลการประเมินอยู่ในระดบัมากขึน้ไป 
2.1.8. โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 21 ชัว่โมง ดงันี ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทย 
จ านวน  1 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา : การพัฒนา
ผู้ เรียนแบบองค์รวม   จ านวน  1 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเชิง
บรูณาการจ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียน
ประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษาจ านวน 3 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการสอนทักษะทางการกีฬาที่จ าเป็นในระดับ
ประถมศกึษาจ านวน 8 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แนวทางและเทคนิคการบูรณาเกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา   จ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริงใน
นกัเรียนประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง 
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ตาราง 8 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งจดุมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสตูร 

โครงสร้างของหลกัสตูร จดุมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ต้องการพฒันา 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 6 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 7 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.9. แนวทางการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 

1) ผู้ด าเนินการฝึกอบรมชีแ้จงแนวทางการฝึกอบรมแก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โดยระบุถึงข้อตกลงเบือ้งต้นในการฝึกอบรม จดุมุ่งหมายของการฝึกอบรม กระบวนการ
ฝึกอบรม การวดัประเมินผล และประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม 

2) ประเมินผลก่อนการฝึกอบรมโดยให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้า
รับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศกึษา และ
แบบสอบถามเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 

3) ด าเนินการฝึกอบรมตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เรียงตาม
โครงสร้างหลกัสตูร คือ 

3.1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลศึกษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนกัเรียน
ไทย  

3.2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา : การ
พฒันาผู้ เรียนแบบ   องค์รวม    

3.3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศกึษาเชิง
บรูณาการ  
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3.4) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษา         

3.5) หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน
ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา        

3.6) หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการสอนทักษะทางการกีฬาที่จ าเป็นใน
ระดบัประถมศกึษา                

3.7) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรียนรู้    

3.8) หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริง
ในนกัเรียนประถมศกึษา 

4) ในระหว่างจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ด าเนินการประเมินทักษะที่
จ าเป็นตอ่การเรียนรู้ในหน่วยนัน้ ๆ 

5) ประเมินหลงัการฝึกอบรมโดยให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมท าแบบทดสอบความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

2.1.10 กระบวนการฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึน้เพื่อเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนรู้พล
ศกึษาได้ใช้แนวคิดที่จ าท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ  ทกัษะทางด้านกีฬา 
ตลอดจนเกิดทกัษะทางด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษา เพื่อส่งผลให้เจตคติกบัรายวิชาพลศึกษา
ในทางที่ดี ตามวตัถปุระสงค์ของกระบวนการจดัฝึกอบรม 

1) การจัดประสบการณ์ (Experiencing) คือการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้
ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละเร่ือง อนัประกอบไปด้วยช่ือ
เร่ืองกิจกรรม วัตถุประสงค์ ขนาดของกลุ่ม เวลาที่ใช้ในการจัดท ากิจกรรม อุปกรณ์ สถานที่ 
ตลอดจนกระบวนการในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งวิทยากรจะต้องจดัเตรียมไว้และสามารถน ามาใช้
อย่างเหมาะสมในการจดัอบรม 

2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing) ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแตล่ะคน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัได้จากการท ากิจกรรมร่วมกนั 
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3) การอภิปรายและเพิ่มเติมประสบการณ์ (Processing) เป็นขัน้ตอนของ
การจัดกิจกรรมที่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าเอาข้อมุลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มา
อภิปรายผล เพื่อประมวลประสบการณ์ต่างๆ ให้เป็นองค์ความรู้ 

4) การสรุปหรือสร้างกฏเกณฑ์ (Generalizing) น าเอาข้อมูลในการจัด
ฝึกอบรมมาประมวลผลเพื่อสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ที่จะน าไปใช้พฒันาตนเอง 

5) การน าไปใช้ (Applying) ผู้ เข้าฝึกอบรมจะต้องน าเอาความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมนัน้ไปสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดการประยกุต์ใช้ในบริบทของเร่ืองนัน้ๆ 

 
ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ 

จากหลักสูตรที่สร้างขึน้ผู้ วิจัยได้จัดท าคู่มือส าหรับด าเนินการฝึกอบรม และจัดท า
เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการฝึกอบรม และส่งให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน ความถูกต้อง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของหลกัสตูร โดยมีผลการประเมินผลปรากฏดงัตาราง 9-11 

ตาราง 9 ผลการประเมินความถกูต้องของหลกัสตูร/คูมื่อตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ ( n = 5) 

 

ประเด็นการประเมินความถกูต้อง M S 
ผลการ
ประเมิน 

1.หลกัการของหลกัสตูรมีความถกูต้องตามหลกัทฤษฎีการจดัการ
เรียนรู้พลศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

2.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรสอดคล้องกบัหลกัการแนวทางการจดั
ฝึกอบรม 5.00 0.00 

ผ่าน 

3.หนว่ยการเรียนรู้มีเนือ้หาของหลกัสตูรครบถ้วนและครอบคลมุสิ่งที่
มุ่งหวงั /วตัถปุระสงค์  4.80 0.55 

 
ผ่าน 

    3.1 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 พลศกึษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนไทย 4.60 0.55 

 
ผ่าน 

    3.2 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : 
การพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม    4.80 0.55 

 
ผ่าน 

    3.3 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาเชิงบรูณาการ 4.80 0.55 

 
ผ่าน 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

 

ประเด็นการประเมินความถกูต้อง M S 
ผลการ
ประเมิน 

    3.4 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   3.5 หนว่ยการเรียนรู้ที ่5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลื่อนไหว
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   3.6 หนว่ยการเรียนรู้ที ่6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาท่ี
จ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   3.7 หนว่ยการเรียนรู้ที ่7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม 
การละเลน่และนนัทนาการในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา    5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   3.8 หนว่ยการเรียนรู้ที ่8 การประเมนิผลการเรียนรู้พลศกึษาตาม
สภาพจริงในนกัเรียนประถมศกึษา 4.00 0.00 

 
ผ่าน 

4.เนือ้หาในใบความรู้ ถกูต้องตามหลกัวิชาการ อา่นเข้าใจง่ายและ
รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ 4.40 0.55 

 
ผ่าน 

5.กิจกรรมฝึกอบรมมีความหลากหลายและสามารถพฒันาความรู้ 
ความเข้าใจและทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาได้ 

 
4.60 

 
0.55 

 
ผ่าน 

6. สื่อการฝึกอบรมสอดคล้องกบัประเดน็ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทกัษะท่ีต้องการพฒันา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

7. วิธีการประเมินในหลกัสตูรมีความถกูต้องเหมาะสมและสามารถ
ประเมินได้จริง 4.80 4.45 

 
ผ่าน 

8. แบบประเมินต่างๆ สามารถประเมินได้ตามสิ่งท่ีมุ่งหวงั /
วตัถปุระสงค์ 4.40 0.00 

ผ่าน 

9.โครงสร้างหลกัสตูรถกูต้องตามหลกัการ และครอบคลมุกบัเนือ้หา 
สาระ ตลอดจนวตัถปุระสงค์ที่ต้องการพฒันา 4.80 0.45 

 
ผ่าน 

10.กระบวนการฝึกอบรมถกูต้อง เหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้
จริง 4.80 0.45 

ผ่าน 

รวม 4.72 0.29 ผ่าน 
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จากตาราง 9 พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าหลกัสตูร/คู่มือฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
รวมของความถกูต้องเท่ากบั 4.72 ( S = 0.29 ) แสดงว่าผ่านทกุประเด็นของการประเมินหลกัสตูร
ในด้านความถูกต้อง ซึ่งเม่ือพิจารณาประเด็นการประเมินที่มีคะแนนสูงสุด 3 แรก คือประเด็น
ที่1,2,3.5,3.6,3.7,8มีค่าเฉลี่ย 5.00 (S=0.00) รองลงมาคือประเด็นที่  3,3.2,3.3,7,9 มีค่าเฉลี่ย 
4.80  (S = 0.45) และประเด็นที่ 3.1,5 มีค่าเฉลี่ย 4.60 (S = 0.45) 
 

ตาราง 10 ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูร/คูมื่อตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ  
( n = 5) 

 
 
 
 

ประเด็นการประเมินความเหมาะสม M S 
ผลการ
ประเมิน 

1.หลกัการของหลกัสตูรมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นและกลุม่เปา้หมาย 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

2.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพปัญหา 
ความต้องการจ าเป็นและกลุม่เปา้หมาย 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

3.ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
และเนือ้หาการฝึกอบรม 4.80 0.43 

 
ผ่าน 

4.จ านวนผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเหมาะสม สามารถที่จะพฒันาได้จริง
ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

5.หนว่ยการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสตูรเรียงล าดบัได้อย่าง
เหมาะสม 5.00 0.00 

ผ่าน 

6.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรสอดคล้องกบัหลกัการแนวทางการจดั
ฝึกอบรม 4.60 0.50 

ผ่าน 

7.หนว่ยการเรียนรู้มีเนือ้หาของหลกัสตูรครบถ้วนและครอบคลมุสิ่งที่
มุ่งหวงั /วตัถปุระสงค์  4.60 0.50 

 
ผ่าน 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินความเหมาะสม M S 
ผลการ
ประเมิน 

    7.1หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 พลศกึษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนไทย 4.60 0.50 

 
ผ่าน 

    7.2หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : 
การพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม    5.00 0.00 

 
ผ่าน 

    7.3หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาเชิงบรูณาการ 4.80 0.43 

 
ผ่าน 

    7.4หนว่ยการเรียนรู้ที ่4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   7.5หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลือ่นไหว
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   7.6หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาท่ี
จ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

    7.8หนว่ยการเรียนรู้ที ่8 การประเมนิผลการเรียนรู้พลศกึษาตาม
สภาพจริงในนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

8.เนือ้หาในใบความรู้ ตลอดจนรูปแบบการน าเสนอมีความนา่สนใจ 
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของกลุม่เปา้หมาย 4.60 0.50 

 
ผ่าน 

9.กิจกรรมฝึกอบรมมีความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจ เหมาะสม
กบักลุม่เปา้หมาย 4.80 0.43 

 
ผ่าน 

10. สื่อการฝึกอบรมครอบคลมุและเหมาะสมกบัเนือ้หา 4.80 0.43 ผ่าน 
11. วิธีการประเมินในหลกัสตูรมีความถกูต้องเหมาะสมและสามารถ
ประเมินได้จริง 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

12. คูมื่อประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.43 

 
ผ่าน 

รวม 4.83 0.23 ผ่าน 
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จากตาราง 10 พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าหลกัสตูร/คู่มือฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
รวมของความเหมาะสมเท่ากับ 4.83 ( S = 0.23 ) แสดงว่าผ่านทุกประเด็นของการประเมิน
หลกัสตูรในด้านความเหมาะสม ซึ่งเม่ือพิจารณาประเด็นการประเมินที่มีคะแนนสงูสดุ 3 แรก คือ 
ประเด็นที่ 1,2,7.2,7.4,7.5,7.8,11มีค่ามากที่สดุมีค่าเฉลี่ย 5.00 ( S = 0.00 ) ประเด็นรองลงมาคือ 
ประเด็นที่  3,7.3,9,10,12 มีค่าเฉลี่ย 4.80 ( S = 0.43 ) และประเด็น 6,7 ,7.1,8 ( S = 0.50 ) 
ตามล าดบั 

ตาราง 11 ผลการประเมนิความเป็นไปได้ของหลกัสตูร/คูมื่อตามความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ  
( n = 5) 

ประเด็นการประเมินความเป็นไปได้ M S 
ผลการ
ประเมิน 

1.หลกัสตูรเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วมอบรมและสามารถน าไปใช้
ปฏิบตัิจริงได้ 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

2.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรสอดคล้องกบัหลกัการแนวทางการจดั
ฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ในการพฒันากลุม่เปา้หมายได้จริง 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

3.หนว่ยการเรียนรู้มีเนือ้หาของหลกัสตูรครบถ้วนและครอบคลมุสิ่งที่
มุ่งหวงั /วตัถปุระสงค์  และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 4.80 0.45 

 
ผ่าน 

   3.1 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 พลศกึษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
นกัเรียนไทย 4.60 0.55 

 
ผ่าน 

   3.2 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : 
การพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม    4.80 0.45 

 
ผ่าน 

   3.3 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พล
ศกึษาเชิงบรูณาการ 4.80 0.45 

 
ผ่าน 

   3.4 หนว่ยการเรียนรู้ที ่4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 4.80 0.45 

 
ผ่าน 

  3.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลือ่นไหว
พืน้ฐานส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

  3.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาท่ี
จ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 5.00 0.00 

 
ผ่าน 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 

จากตาราง 11 พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าหลกัสตูร/คู่มือฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ย
รวมของความเป็นไปได้เท่ากบั 4.78 (S = 0.26) แสดงวา่ผ่านทกุประเด็นของการประเมินหลกัสตูร
ในด้านความเป็นไปได้ ซึ่งเม่ือพิจารณาประเด็นการประเมินที่มีคะแนนสงูสดุ 3 แรก คือประเด็น

ประเด็นการประเมินความเป็นไปได้ M S 
ผลการ
ประเมิน 

   3.7หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม 
การละเลน่และนนัทนาการในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา    5.00 0.00 

 
ผ่าน 

   3.8 หนว่ยการเรียนรู้ที ่8 การประเมนิผลการเรียนรู้พลศกึษาตาม
สภาพจริงในนกัเรียนประถมศกึษา 4.20 0.45 

 
ผ่าน 

4.เนือ้หาในใบความรู้ ถกูต้องตามหลกัวิชาการ อา่นเข้าใจง่ายและ
รูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจและสามารถกระตุ้นเร้าให้
กลุม่เปา้หมายเกิดการเรียนรู้ได้จริง 4.20 0.45 

 
 

ผ่าน 
5.เนือ้หาเหมาะสม ทนัสมยั สามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ 
บริบทของโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนได้จริง 4.60 0.55 

 
ผ่าน 

6..กิจกรรมฝึกอบรมมีความหลากหลายและกระตุ้นความสนใจ ไม่
ยากหรือง่ายจนเกินไป 4.60 0.55 

 
ผ่าน 

7. สื่อการฝึกอบรมครอบคลมุและเหมาะสมกบัเนือ้หา สามารถใช้ใน
สถานการณ์จริง ตลอดจนกลุม่เปา้หมายสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

8. วิธีการประเมินในหลกัสตูรมีความถกูต้องเหมาะสมและสามารถ
ประเมินได้จริง 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

9. แบบประเมินต่างๆ สามารถประเมินได้ตามสิ่งท่ีมุ่งหวงั /
วตัถปุระสงค์ สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของกลุม่เปา้หมายได้ 4.80 0.45 

 
ผ่าน 

10.ระยะฝึกอบรมเวลามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้จริง 4.80 0.45 ผ่าน 
11. คูมื่อประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้จริง 5.00 0.00 

 
ผ่าน 

12.กระบวนการฝึกอบรม สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 5.00 0.00 ผ่าน 
รวม 4.78 0.26 ผ่าน 
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ที่1,2,3.5,3.6,3.7,8,11,12 มีค่าเฉลี่ย 5.00 (S=0.00) รองลงมาคือประเด็นที่ 3,3.2,3.3,3.4,9,10 มี
ค่าเฉลี่ย 4.80 (S = 0.45) และประเด็นที่ 3.1,6 มีค่าเฉลี่ย 4.60 (S = 0.55) 

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
พลศกึษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง 

จากการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์จริง ซึง่ก าหนดจ านวนผู้ เข้า
รับการอบรม จ านวน 30 คน (โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 15 โรงเรียน) พบว่าในการด าเนินการจดั
ฝึกอบรม มีโรงเรียนส่งตวัแทนครูเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูร จ านวน 14 โรงเรียน รวมจ านวน
ทัง้สิน้ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 เนื่องจากมีโรงเรียน 1 แห่ง ที่ประสบปัญหาการเกิดอุทกภัย 
น า้ป่าไหลหลาก ปิดเส้นทางการสญัจร ท าให้ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

ซึ่งจากกระบวนการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 3 วันตามหลักสูตร ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ประเมินการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดนที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  
ใน 4 ส่วน คือ 1.ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 2.ด้านทักษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  3. ด้าน
เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ 4.ความพึงพอใจต่อ
หลกัสตูรหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ดงัแสดงผลตามตาราง 12- 23 

ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ย และร้อยละเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาใน
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา ก่อนและหลงัฝึกอบรมของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ 
(n=28) 

 
หนว่ยการเรียนรู้ 

 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 
คะแนนดิบ ร้อยละ คะแนนดิบ ร้อยละ 
M S M S M S M S 

หนว่ยการเรียนรู้ที่1 5 3.57 1.29 71.43 25.78 4.36 .68 87.14 13.57 
หนว่ยการเรียนรู้ที่2 5 2.68 1.02 53.57 20.41 3.50 .58 70.00 11.55 
หนว่ยการเรียนรู้ที่3 5 2.14 .76 42.86 15.12 3.36 .91 67.14 18.23 
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ตาราง 12 (ตอ่ 

 
หนว่ยการเรียนรู้ 

 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 
คะแนนดิบ ร้อยละ คะแนนดิบ ร้อยละ 
M S M S M S M S 

หนว่ยการเรียนรู้ที่4 5 2.57 1.14 51.43 22.72 3.46 .74 69.29 14.89 
หนว่ยการเรียนรู้ที่5 5 2.43 1.03 48.57 20.68 3.68 .86 73.57 17.26 
หนว่ยการเรียนรู้ที่6 5 3.21 1.13 64.29 22.68 3.75 .93 75.00 18.56 
หนว่ยการเรียนรู้ที่7 5 2.93 .98 58.57 19.57 3.64 .78 72.86 15.60 
หนว่ยการเรียนรู้ที่8 5 3.04 1.35 60.71 26.93 3.79 .88 75.71 17.52 

ภาพรวม 40 22.57 4.02 56.43 10.06 29.54 2.82 73.84 7.05 

 

จากตาราง12 พบวา่คะแนนเฉลี่ย และร้อยละเฉลี่ยของความรู้ก่อนและหลงัฝึกอบรมของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22. 57 (S=4.02) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 
56.43 (S=10.06) หลงัจากเข้ารับฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.54 (S= 2.82)  
คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากบั 73.84 (S= 7.05) และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายหน่วยพบว่า ก่อน
การฝึกอบรม หน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุคือ หน่วยการเรียนรู้ที่1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.57 (S=1.29) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 71.43 (S=25.78) ในขณะที่หน่วยการเรียนรู้ที่ มี
คะแนนเฉลี่ยต ่าสุดคือ หน่วยการเรียนรู้ที่3  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 (S=.76) คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย เท่ากับ 42.86 (S=15.12) ในขณะที่หลงัฝึกอบรม พบว่าหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ หน่วยการเรียนรู้ที่1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 (S=.68) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากับ 
87.14 (S=13.57) ในขณะที่หน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุดคือ หน่วยการเรียนรู้ที่3  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.36 (S=.91) คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย เท่ากบั 67.14 (S=18.23) เช่นเดียวกนั 
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ตาราง 13 จ านวนและร้อยละระดบัความรู้ ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา ก่อนและหลงัการอบรมของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้  (n=28) 

 

หนว่ยการเรียนรู้ ระดบั
ความรู้ 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนว่ยการเรียนรู้ที่1 
 

ดี 17 60.71 25 89.29 
ปานกลาง 4 14.29 3 10.71 

ต้อง
ปรับปรุง 

7 25.00 - - 

หนว่ยการเรียนรู้ที่2 ดี 6 21.43 13 46.43 
ปานกลาง 9 32.14 15 53.57 
ต้อง
ปรับปรุง 

13 46.43 - - 

หนว่ยการเรียนรู้ที่3 ดี - - 14 50.00 
ปานกลาง 9 32.14 11 39.29 
ต้อง
ปรับปรุง 

19 67.86 3 10.71 

หนว่ยการเรียนรู้ที่4 ดี 4 14.29 13 46.43 
ปานกลาง 13 46.43 13 46.43 
ต้อง
ปรับปรุง 

11 39.29 2 7.14 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 
 

ระดบั
ความรู้ 

ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หนว่ยการเรียนรู้ที่5 
 

ดี 4 14.29 16 57.14 
ปานกลาง 8 28.57 10 35.71 

ต้อง
ปรับปรุง 

16 57.14 2 7.14 

หนว่ยการเรียนรู้ที่6 ดี 8 28.57 16 57.14 
ปานกลาง 7 25.00 10 35.71 
ต้อง

ปรับปรุง 
8 28.57 2 7.14 

หนว่ยการเรียนรู้ที่7 ดี 9 32.14 15 53.57 
ปานกลาง 11 39.29 12 42.86 
ต้อง

ปรับปรุง 
9 32.14 1 3.57 

หนว่ยการเรียนรู้ที่8 ดี 11 39.29 18 64.29 
ปานกลาง 8 28.57 8 28.57 
ต้อง

ปรับปรุง 
9 32.14 2 7.14 

ภาพรวม ดี - - 7 25.00 
ปานกลาง 10 35.71 19 67.86 
ต้อง

ปรับปรุง 
18 64.29 2 7.14 

 

จากตาราง 13 พบว่าระดบัความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษา ก่อนและหลงัการฝึกอบรมของกลุม่ตวัอย่างในภาพรวม ก่อนฝึกอบรมมีความ
รู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 64.29 หลงัจากการฝึกอบรมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.86 รองลงมาคืออยู่ใน
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ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายหน่วยการเรียนรู้พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างมีการเลื่อนระดบัของความรู้ที่ดีขึน้ในทกุหน่วยการเรียนรู้ 

ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบร้อยละเฉลีย่ของความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาใน
โรงเรียนระดบัประถมศกึษา ก่อนการฝึกอบรมกบัหลงัการฝึกอบรมของกลุม่ตวัอย่าง และดชันี
ประสิทธิผล จ าแนกตามหนว่ยการเรียนรู้ (n=28) 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม  

E.I. 
 

t 
 

Sig M S M S 

หนว่ยการเรียนรู้ 1 71.43 25.78 87.14 13.57 0.55 4.35* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 2 53.57 20.41 70.00 11.55 0.35 4.80* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 3 42.86 15.12 67.14 18.23 0.42 10.20* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 4 51.43 22.72 69.29 14.89 0.36 5.40* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 5 48.57 20.68 73.57 17.26 0.48 7.13* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 6 64.29 22.68 75.00 18.56 0.30 4.45* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 7 58.57 19.57 72.86 15.60 0.34 4.67* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 8 60.71 26.93 75.71 17.52 0.38 4.28* <.01 

ภาพรวม 56.43 10.06 73.84 7.05 0.40 12.71* <.01 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 14 พบว่าในภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้
พลศึกษาในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา กลุ่มตวัอย่างก่อนการฝึกอบรมเท่ากบั 56.43 (S=10.06) 
หลังเข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึน้ เป็น ร้อยละ73.84(S=7.05) ซึ่งเม่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีร้อยละของความรู้เพิ่มมากขึน้กว่าก่อนการ
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเม่ือพิจารณาจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ 
พบวา่ทกุหน่วยการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่างมีร้อยละของความรู้เพิ่มมากขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทกุหน่วยการเรียนรู้ และเม่ือพิจารณาจากดชันีค่าประสิทธิผล 
(E.I.) พบว่าในภาพรวม หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา 
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ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวณชายแดน มีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .40 `ซึ่งเม่ือจ าแนกตาม
รายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า หน่วยการเรียนรู้ 1 มีค่าดชันีประสิทธิผลสงูที่สดุ (E.I.=`.55) รองลงมา
คือ หน่วยการเรียนรู้ 5(E.I.=`.48)  และหน่วยการเรียนรู้ 3 (E.I.=`.42) ตามล าดบั 

ตาราง 15 ผลการประเมนิ ทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในการฝึกอบรม จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (n=28) 

 

หนว่ยการเรียนรู้ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนทกัษะของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรม 

Min Max M S 
หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 5 3.00 5.00 3.93 .66 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 5 3.00 5.00 4.04 .64 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 5 3.00 5.00 4.17 .48 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 6 5 3.00 5.00 3.86 .80 

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 7 5 3.00 5.00 4.04 .64 
หนว่ยการเรียนรู้ที่ 8 5 2.00 5.00 3.50 .79 

ภาพรวม 5 3.00 4.83 3.92 .42 
 

จากตาราง 15  พบว่าคะแนนเฉลี่ย ทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรม จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (n=28) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.92 (S=.42) และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายหน่วยพบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S=.48) และในล าดับรองลงมาคือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 และ 7 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (S=.64)  ในขณะที่หน่วยการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลีย่ต ่าสดุคือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.50 (S=.79)  
 

 

 

 

 



  145 

 
 

ตา
รา
ง 
16



  146 

จากตาราง 16 พบว่าเม่ือพิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาอยู่ในระดบัดีคิดเป็นร้อยละ
75.00 รองลงมาคือ ระดบัดีมากและระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 14.29 และ 10.71 ตามล าดบั 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า ในเกือบทกุหน่วยการเรียนรู้สว่นใหญ่ครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาอยู่ในระดบัดีเช่นเดียวกนั ยกเว้นใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ที่พบว่า ส่วนใหญ่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีทกัษะในการจัดการ
เรียนรู้พลศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.14 

ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนกบัเกณฑ์ที่ก าหนด (M=3.50) จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (n=28) 

ทกัษะ n M S df t sig 

หนว่ยการเรียนรู้ 3 28 3.93 .66 27 3.42* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 4 28 4.04 .64 27 4.44* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 5 28 4.18 .48 27 7.55* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 6 28 3.86 .80 27 2.35* .03 

หนว่ยการเรียนรู้ 7 28 4.04 .64 27 4.44* <.01 

หนว่ยการเรียนรู้ 8 28 3.50 .79 27 .000 1.00 

ภาพรวม 28 3.92 .42 27 5.27* <.01 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 17 พบว่าในภาพรวม ค่าเฉลี่ยทักษะในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ  3.92 (S=.42) ซึ่งเม่ือด าเนินการ
วิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาสงูกวา่เกณฑ์ที่
ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่า
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เกือบทุกหน่วยการเรียนรู้ (หน่วยการเรียนรู้ที่ 3,4,5,6 และ7) กลุ่มตวัอย่างมีทกัษะในการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8 กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเท่ากบัเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
3.50 (S=.79)  

ตาราง 18 ผลการประเมนิเจตคตติ่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา( n = 28) 
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จากตาราง 18 พบว่าค่าเฉลี่ย เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาก่อนการอบรม มี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 (S=.30)  โดยหลงัการฝึกอบรมพบว่าเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษา ของ
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนดีขึน้ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.83 (s=.42) เม่ือเรียงล าดบัความส าคญั
รายข้อ 3 พบว่า ประเด็น 1,2,5 และ 10 มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ เท่ากบั 4.50 รองลงมาคือ ประเด็นที่ 3 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (s=.63) และประเด็นรองลงมาคือประเด็น 8,9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ตามล าดบั 

ตาราง 19 จ านวน และร้อยละของผลการประเมินระดบัเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษา  
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการ  ฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
( n = 28) 

 

ระดบัเจตคติ 
ก่อนการฝึกอบรม หลงัการฝึกอบรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ดีมาก 1 3.57 15 53.57 
ดี 26 92.86 13 46.43 

ปานกลาง 1 3.57 - - 
ต้องปรับปรุง - - - - 

ต้องปรับปรุงเร่งดว่น - - - - 
รวม 28 100 28 100 

 

จากตาราง 19 พบว่า ระดับเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม ก่อนฝึกอบรมมีระดบัเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
อยู่ในระดบัดีเป็นสว่นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.86 หลงัจากการฝึกอบรมพบว่ากลุม่ตวัอย่างมีระดบั
เจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษา อยู่ในระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาคืออยู่ใน
ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 46.43 ตามล าดบั  
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ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เจตคติตอ่การจดัการเรียนรู้พลศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา( n = 28) 

การทดสอบ          n        M        S          t        Sig 

ก่อนการฝึกอบรม 28 3.83 .30         6.39* <.01 

หลงัการฝึกอบรม 28 4.38 .42   

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

จากตาราง 20 พบว่าในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ  3.83 (S=.30) ซึ่งหลังการ
ฝึกอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีค่าเฉลี่ยของเจตคติที่สูงขึน้เป็น 4.38 (s=.42) ซึ่ง
ด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีเจตคติต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาสงูขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตาราง 21 ผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมฯ ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา( n = 28)  

 

รายการประเมนิ 

ความพงึพอใจ(จ านวน/ร้อยละ) ภาพรวม 

มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 

ต ่า ต ่า

มาก 

M S 

1 .จดุมุ่งหมายของการ

ฝึกอบรมสอดคล้องกบัความ

ต้องการ 

24/85.71 2/7.14 2/7.14 - - 4.79 .57 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 

รายการประเมนิ 

ความพงึพอใจ(จ านวน/ร้อยละ) ภาพรวม 

มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 

ต ่า ต ่า

มาก 

M S 

2  .ความครบถ้วนสมบรูณ์ 

ของเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรม 

25/89.29 3/10.71 - - - 4.89 .31 

3  .ความตอ่เนื่อง สอดคล้อง

ของกิจกรรมการฝึกอบรมแต่

ละหน่วยการเรียนรู้ 

26/92.85 2/7.14 - - - 4.93 .26 

4 .การก าหนดเวลาในการ

ฝึกอบรมแตล่ะหน่วยการ

เรียนรู้ 

23/82.14 5/17.85 - - - 4.82 .39 

5 .ความชดัเจนของเนือ้หา

สาระของแตล่ะหน่วยการ

เรียนรู้ 

25/89.25 3/10.71 - - - 4.89 .31 

6 .การจดักิจกรรมการฝึกอบรม

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

25/89.25 3/14.28 - - - 4.89 .31 

7 .การใช้สื่อประกอบการ

ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยการ

เรียนรู้ 

24/85.71 4/14.28 - - - 4.86 .36 

8 .การประเมนิผลการเรียนรู้ใน

แต่ละหนว่ยการเรียนรู้ 

25/89.25 3/10.71 - - - 4.89 .31 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 

รายการประเมนิ 

ความพงึพอใจ(จ านวน/ร้อยละ) ภาพรวม 

มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 

ต ่า ต ่า

มาก 

M S 

9 .การจดับรรยากาศการ

ฝึกอบรมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การ

เรียนรู้ 

26/92.8

5 

2/7.14 - - - 4.93 .26 

10 .ประโยชน์ที่ได้รับจากการ

เข้าร่วมการฝึกอบรม 

25/89.2

5 

3/10.7

1 

- - - 4.89 .31 

ภาพรวม      4.88 .32 

  

จากตาราง 21 พบว่าในภาพรวม ค่าเฉลี่ยความพึงใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมฯ ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  เท่ากับ 
4.88(S=.32) โดยประเด็นที่ครูที่เข้าฝึกอบรมมีความพึงใจสูงที่สุด คือ ความต่อเนื่อง สอดคล้อง
ของกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และการจดับรรยากาศการฝึกอบรมที่เอือ้อ านวย
ต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.93(S=.26) 
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ตาราง 22 จ านวน และร้อยละของผลการประเมินความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรม ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการ  ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา( n = 28) 

ระดบัความพงึใจ จ านวน ร้อยละ 

สงูมาก 25 89.29 

สงู 3 10.71 

ปานกลาง - - 

ต ่า - - 

ต ่ามาก - - 

รวม 28 100.00 

 
จากตาราง 22 พบวา่ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล

ศกึษา ฯ โดยสว่นใหญ่มีความพงึพอใจต่อหลกัสตูร ในระดบัสงูมาก คิดเป็นร้อยละ 89.29 

ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมฯ ของครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนกบัเกณฑ์ที่ก าหนด (M=3.50) จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ (n=28) 

ประเด็นการประเมิน n M S df t sig 

ความพงึพอใจต่อ

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

28 4.88 .32  27 22.87* <.01 

 

* มีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

จากตาราง 23 พบวา่ครูที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษา ฯ โดยมีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรเท่ากับ 4.88 (S=.32) ซึ่งเม่ือด าเนินการวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจกับเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 3.50 พบว่าครูที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพงึพอใจต่อหลกัสตูรสงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ครัง้นีผู้้ วิจัยสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ตามล าดบัดงันี ้

สงัเขปการวิจยั 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยก าหนดความมุ่ งหมายหลัก เพื่ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในระดับ
ประถมศกึษา โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะคือ 

1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2. เพื่อสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์จริง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การวิจยัออกตามความมุ่งหมายเฉพาะ เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในระยะนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 
ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการจ าเป็นของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีแบบแผนการวิจยัเป็นแบบการวิจยัเชิงส ารวจบกุเบิก 
(Exploratory Survey Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi- Structured Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) ร่วมกับการสังเคราะห์เอกสาร (Document Synthesis) และ
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการส ารวจความต้องการจ าเป็นด้วยแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการจ าเป็น ด้วยคา่ดชันีความต้องการจ าเป็น (PNIb : Modified Priority Needs Index) 
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ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ในระยะนีมี้วตัถุประสงค์
เพื่อสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงประเมิน 
(Evaluation Research) ซึ่งประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
สหรัฐอเมริกา (American Evaluation Association: AEA)  

ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง ในระยะนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อทดลองใช้และประเมินผลหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสถานการณ์
จริง 

โดยมีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบกลุ่มเดียวทดลองก่อนหลงั 
(One Group Pretest Posttest Design) และรูปแบบกลุ่มเดียวอนกุรมเวลา (Single Group Time 
Series Design) 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั แบง่เป็น 
1.1 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู ประกอบไปด้วย 

1.1.1 แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สภาพการจดัการเรียนรู้พลศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1.1.3 แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น ด้านเนือ้หาที่จะเรียนรู้เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษา 

1.1.3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร 
1.1.4 แบบทดสอบความรู้เร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
1.1.5 แบบประเมินทกัษะที่จ าเป็นตอ่การจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
1.1.6 แบบประเมินเจตคติต่อเร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
1.1.7 แบบประเมินความพงึพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรม 

1.2 เคร่ืองมือในการทดลอง คือ หลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการวิเคราะห์ ดงันี ้
2.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิ ธีการวิ เคราะห์เนื อ้หา (Content 

Analysis) 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของหลกัสตูร

และสมมติฐานการวิจัยด้วย สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
แบบ Dependent sample t-test และแบบ One – sample t -test 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิจยัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการศกึษาระยะที่ 1 การศกึษาสภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นของการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบวา่  

1.1 สภาพการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถ
แยกเป็นประเด็น ดงันี ้

1.1.1 ในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจ าใช้
หลกัสตูรแกนกลางเหมือนกบัโรงเรียนของส านกังานการประถมศกึษา ซึง่จะใช้หลกัสตูรแกนกลาง
2551 ท าการสอนวิชาสุขศึกษาควบคู่กับวิชาพลศึกษาโดยจะจัดตารางเรียนโดยแบ่งเป็น  3 
ลกัษณะคือ 

 ลกัษณะที่1 จดัในช่วงบา่ยของวนัพธุ 
 ลกัษณะที่2 จดั2คาบติดตามตารางเรียนแบ่งเป็นคาบสขุศึกษาก่อนแล้ว

จงึเรียนพลศกึษาในคาบถดัไป 
 ลกัษณะที่3 จดัในช่วงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก่อนเลิกเรียนที่นกัเรียน

จะลงกิจกรรมเกษตรของโครงการพระราชด าริ 
ซึง่การจดัการเรียนการรู้พลศึกษาในชัน้ประถมศกึษาของครูก็จะแบ่ง

ได้ 2 แบบดงันี ้
แบบที่1 สอนโดนครูที่มีความถนัดกีฬา  หรือถูกมอบหมายให้

รับผิดชอบดแูลเช่นครูที่ผ่านการอบรมโค้ชต้นแบบจากกรมพลศกึษา 
แบบที่2 สอนโดยครูประจ าชัน้ ซึ่งครูทุกคนจะต้องรับผิดชอบใน

การสอนวิชาพลศกึษา 
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2. ปัญหาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสว่นใหญ่
พบวา่ 

2.1 ความถนัดของการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่
เป็นผู้หญิงจะไม่ถนัดในการสอนปฏิบตัิในรายวิชาพลศึกษา ในส่วนของภาคปฏิบตัิซึ่งเป็นทกัษะ
เฉพาะทางของด้านกีฬา 

2.2 วสัดุส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนเนื่องจากพืน้ที่ตัง้ของ
โรงเรียนนัน้ห่างไกลและอยู่บนภูเขาสงูท าให้มีปัญหาเก่ียวกบัการคมนาคมในการเข้าถึงของวสัดุ
อปุกรณ์ 

2.3 รูปแบบการสอนส่วนใหญ่สอนแบบ Command ท าให้เกิดการสอนที่ไม่
มีfeed back กลบัมายงัครูต ารวจตระเวนชายแดนในการจดัการเรียนการสอน 

2.4 ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนส่วนใหญ่ไม่มีคณุวฒุิการจบทางด้านพล
ศึกษาท าให้เกิดปัญหาจากการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาส่งผลให้พืน้ฐานทางด้านพลศึกษา
และการเคลื่อนไหวพืน้ฐานของนกัเรียนเม่ือเลื่อนชัน้หรืออยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาช่วงชัน้ถดัไป
เกิดปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 

3. ความต้องการจ าเป็นในด้านเนือ้หาของหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่าด้านที่ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต้องการมากที่สดุล าดบัที่ 1 คือ ด้านทกัษะในการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษารองลงมา คือ ด้านความรู้ความเข้าในการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ ด้านเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา ตามล าดบั 

4. ผลระยะที่ 2 การสร้างและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้
พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่า องค์ประกอบมี
ดังนี ้1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 4) 
ก าหนดการฝึกอบรม 5) แนวทางการจัดกิจกรรม 6) ระยะเวลาการฝึกอบรม 7) ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 8) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ 9) การประเมินผลการฝึกอบรม โดยในส่วนของ
โครงสร้างหลกัสตูรประกอบไปด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 21  ชัว่โมง โดยใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 3 วนั ซึง่จากการสงัเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการส ารวจความต้องการจ าเป็นและสมัภาษณ์
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมาสรุปพร้อมกับแนวทางเพื่อมาวิเคราะห์ในสิ่งที่ครูโรงเรียน
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ต ารวจตะรเวนชายแดนนัน้ต้องการในสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมในสิ่งที่ขาดในการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษา ในการสร้างหลกัสตุรฝึกอบรม ดงันี ้

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทย 
จ านวน  1 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผู้ เรียน
แบบองค์รวม   จ านวน  1 ชัว่โมง  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบูรณา
การจ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนักเรียน
ประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เทคนิคการสอนทักษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรับ
นกัเรียนประถมศกึษาจ านวน 3 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  6 เทคนิคการสอนทักษะทางการกีฬาที่จ าเป็นในระดับ
ประถมศกึษา จ านวน 8 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  7 แนวทางและเทคนิคการบูรณาเกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา   จ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริงใน
นกัเรียนประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง  

โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสตูร เพื่อ
พฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับฝึกอบรมตามหลกัสตูร ดงันี ้

4.1 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ได้แก่ 
พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทย การสอนพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา: 
การพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศกึษาเชิงบรูณาการ การ
ประเมินผลการเรียนรู้พลศกึษาตามสภาพจริงในนกัเรียนประถมศกึษา  

4.2 ทกัษะในการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศึกษา ได้แก่ เทคนิคการ
สอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬา
ที่จ าเป็นในระดบัประถมศึกษา แนวทางและเทคนิคการบูรณาเกม การละเล่นและนนัทนาการใน
การจดัการเรียนรู้ เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียนประถมศกึษา 
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4.3 เจตคติที่ดีต่อการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
5. ผลระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
สถานการณ์จริง ประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
ในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบวา่ปรากฏผลในการทดลองใช้
ของกลุม่ตวัอย่างมีร้อยละของความรู้เพิ่มมากขึน้กวา่ก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบวา่ทกุหน่วยการเรียนรู้ กลุม่ตวัอย่างมี
ร้อยละของความรู้เพิ่มมากขึน้กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทุก
หน่วยการเรียนรู้ และเม่ือพิจารณาจากดัชนีค่าประสิทธิผล (E.I.) พบว่าในภาพรวม หลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดน มีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั .40 

6. ผลการประเมินผล ทกัษะของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการฝึกอบรม 
จ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาจ าแนกตามหน่วยการเรียนรู้ พบว่าเกือบทุกหน่วย
การเรียนรู้ (หน่วยการเรียนรู้ที่ 3,4,5,6 และ7) กลุ่มตวัอย่างมีทกัษะสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทกัษะเท่ากับ
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ 3.50 (S=.79) ซึ่งเม่ือด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าไม่แตกต่างจาก
เกณฑ์ที่ก าหนด 

7.ผลการประเมิน เจตคติของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนระดับเจตคติก่อน
และหลงัการฝึกอบรมของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวม ก่อนฝึกอบรมมีความรู้อยู่ในระดบัดีเป็นส่วน
ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.86 หลงัจากการฝึกอบรมพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีเจตคติอยู่ในระดบัดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาคืออยู่ในระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 46.43 ตามล าดบั  

8. การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาโดยมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเท่ากับ 4.88 (S=.32) ซึ่งเม่ือด าเนินการ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยเปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจกบัเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 3.50 สงูกวา่เกณฑ์
ที่ก าหนด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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อภปิรายผล 
การวิจัยเร่ือง หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ

ประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ผู้วิจยัขออภิปรายผล ตามจดุมุ่งหมายการ
วิจยัดงันี ้

1.สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จากการศึกษา พบว่า ข้อมูลที่ได้ด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ในการศึกษาสภาพ ปัญหาในการจดัการเรียนรู้
พลศกึษาในครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนระดบัชัน้ประถมศึกษา และความสามารถด้านการ
จดัการเรียนรู้พลศึกษาของครูที่สอนพลศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีความต้องการ
จ าเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยเป็นการสนบัสนนุในด้านการส่งเสริมโครงการพระราชด าริใน
ด้านการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสอดคล้องกบั ช้องนาง ศรี
ค าไทย ( 2560 ) การจดัการศึกษาตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  จังหวดักาญจนบุรี ที่ศึกษา พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่มากที่สดุ 4 ด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านการพฒันาผู้ เรียน ด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครู และด้านการบริหารจัดการ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก มี 
จ านวน 1 คือ หลกัสตูร ในส่วนของปัญหาที่พบคือ ครูผู้สอนไม่มีคณุวฒุิทางด้านพลศึกษา และมี
พืน้ฐานทางด้านทักษะการจัดการเรียนรู้พลศึกษา  ประกอบกับพืน้ที่อยู่ห่างไกล ส่งผลต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกและการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาค่อนข้างน้อย  ซึ่งส่วนนีส้ามารถจัด
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศึกษาให้กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามความ
ต้องการของครูผู้ที่ท าหน้าท่ีปฏิบตัิการสอนในรายวชิาพลศกึษา  โดยในสว่นของผู้บริหารก็พบวา่ยงั
ไม่มีระบบที่นิเทศก์ติดตามการสอนของครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในด้านของการให้
แนะน าหรือการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรมให้กับครูในการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้
ผู้วิจยัจงึได้น าแนวคิดการพฒันาด้านจิตพิสยัของบลมู (ทิศนา แขมมณี, 2552, น. 237 ;อ้างอิงจาก 
Bloom,1956) มาประยุกต์ ซึ่งบลมู ได้จ าแนกแนวทางการศึกษา ออกเป็น 3 ด้าน คือด้านความรู้ 
ด้านเจตคติ และด้านทกัษะ  ในหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบั
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีความเหมาะสมและผู้วิจยัได้ก าหนด
ส่วนประกอบของหลกัสตูร เป็นหลกัสตูรเสริมในด้านการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูโดยสร้างจากผล
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ของการส ารวจเก่ียวกบั สภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ผู้ วิจัยได้สร้างเอกสารหลกัสตูรฝึกอบรม
และคู่มือส าหรับวิทยากร และคู่มือส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้ารับการฝึกอบรม
โดยการประเมินหลักสูตรโดยผู้ เช่ียวชาญ พบว่ามี ความเหมาะสม ซึ่งเหตุผลหลักเนื่อ งจาก
กระบวนการสร้างหลกัสตูรที่ผู้วิจยัเลือกใช้ เป็นกระบวนการที่พฒันามาจากแนวความคิดของนกั
การศกึษาตา่งๆ ที่มีขัน้ตอนที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม อาทิ แนวคิดของ (วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ, 2525, น.
9 อ้างอิงจาก Taba, 1962, p. 422) กล่าวว่า หลักสูตรนัน้ไม่ว่าจะเป็นแบบใด วิชาใดก็ตาม  
มีองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 4 อย่าง คือ 1) จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะวิชา  
2) เนือ้หาวิชาและจ านวนชั่วโมงที่สอนแต่ละวิชา 3)ขบวนการสอนและขบวนการเรียน (การน า
หลกัสตูรไปใช้) และ 4) การประเมินผลการสอนตามหลกัสตูร 

3. การประเมินผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พบว่าหลกัสูตร ฯ สามารถท าครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
ความรู้ด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษา และมีทกัษะในด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ตลอดจน
เจตคติในการจดัการเรียนรู้พลศกึษา ซึง่ผู้วิจยัขออภิปรายตามรายสมมติฐานดงันี ้

3.1 ความรู้ด้านการจดัการเรียนรู้พลศึกษา พบว่า กลุ่มผู้ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม
มีความรู้เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะกระบวนการในหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
โดยการจัดอบรมตามแนวคิดของ (Donald L. Kirkpatrick .1975) ในการประเมินผลเพื่อให้ผู้ รับ
การอบรมได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ 
ของตนเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงการปฎิบตัิงานในทางทีดีขึน้  

3.2 ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา พบว่า กระบวนการของหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนนัน้มีการก าหนดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้กลุม่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทกัษะ
การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน ตลอดจนทกัษะกีฬาพืน้ฐาน อีกทัง้ยงัมีกระบวนการจดักิจกรรมทัง้การบูร
ณาการกิจกรรมนนัทนาการ กิจกรรมเกม การละเลน่พืน้บ้าน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้ฝึก
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ปฏิบตัิทักษะต่างๆ ทัง้การก าหนดเหตุการณ์ หรือบทบาทสมมติพร้อมกับสื่ออุปกรณ์ กีฬาต่างๆ
ตามหน่วยการเรียนรู้ทัง้รายบคุคลและกลุม่ 

3.3 เจตคติด้านการจดัการเรียนการสอนพลศกึษา พบวา่ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในกลุ่มของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในด้านที่เกิดจากสถานการณ์ในการจดัการเรียนการสอน
และปัญหาที่เกิดขึน้ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เข้าร่วมอบรมนัน้แสดงความคิดเห็นและมีการยอมรับ
ข้อคิดเห็นของผู้ เข้ารับการอบรมในหลกัสตูร ตลอดจนวิทยากรประจ าในแต่ละหน่วยในการพฒันา
ตนเองในด้าน ความรู้สกึ/เจตคติ/ค่านิยม/คณุธรรมหรือจริยธรรมอนัพงึประสงค์น าไปสูก่ารพฒันา
ทางด้านวิชาชีพและเปลี่ยนแปลงในด้านเจตคติที่ดีต่อวิชาพลศกึษา 

จากการอภิปรายสมมติฐาน ทัง้ 3 ข้อแสดงถึงคุณภาพของหลกัสตูรที่สร้าง
ขึน้มาสามารถพฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มี ความรู้ ทกัษะ และเจตคติตห่ลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนสามารถน าไปใช้ฝึกอบรมครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในกองก ากบัการ
อื่นๆได้สอดคล้องกับ นงน์ณภัส ปาแก้ว(2557) ที่ศึกษา การน าเสนอแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของครูประถมศึกษาที่ไม่มีคุณวุฒิทางพลศึกษา 
พบว่าแนวทางในการพฒันาสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาของครูประถมศึกษาที่
ไม่มีคณุวฒุิทางพลศกึษาควรมีการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมซึง่ในหลกัสตูรควรประกอบไปด้วย1) เร่ือง
วตัถุประสงค์ 2)เร่ืองหลกัสตูรและเนือ้หา3)เร่ืองการสอนพลศึกษา4)เร่ืองการวดัและประเมินผล 
และ 5)เร่ืองความรู้และทักษะ สอดคล้องกับ จรูญศักด์ิ เบญมาตย์ (2559) ที่ศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั พบวา่ รูปแบบการฝึกอบรมอาจารย์นิเทศก์ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาพล
ศกึษา สามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินเนือ้หาหลกัสตูร
ในแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม 

3.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า กระบวนการของหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษาส าหรับครูในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนมีความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นีเ้พราะหลกัสูตรได้จัดสร้างตรงตามความ
ต้องการของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท าให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมนัน้พัฒนาตนเองตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สร้างขึน้สอดคล้องกับบริบทที่ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพบปัญหาที่เกิดขึน้ในสภาพจริงสามารถน ากลบัไปใช้แก้ปัญหาใน
การจดัการเรียนรู้พลศกึษาในโรงเรียนได้ ท าให้เกิดความรู้สกึที่ดีตอ่การเข้ารับการฝึกอบรมครัง้นี ้
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จากการอภิปราย แสดงให้เห็นถึงคณุภาพของหลกัสตูรที่สร้างขึน้มาสามารถ
พฒันาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการจดัการเรียนรู้พลศึกษาให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
และความพึงพอใจต่อหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศษึาส าหรับครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าปใช้ฝึกอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในกอง
ก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนอื่นได้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาใน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คือ ครูไม่มีคุณวุฒิทางพลศึกษาท าให้การจัดการเรียนการสอน
ของครูไม่ครอบคลมุและสอดคล้องกับการจัดการเรียรู้พลศึกษาในด้านความรู้ ตลอดจนทกัษะที่
จ าเป็นในการสอนพลศึกษารวมไปถึงเจตคติในด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาจึงควรมีการ
วิเคราะห์เนือ้หา ตวัชีว้ดัในกลุม่สาระสขุศกึษาและพลศกึษา 

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ ต้นสังกัด กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนควรก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้พลศกึษาในการจดัการอบรมระยะสัน้ 

1.3 ควรมีการน ารูปแบบของกิจกรรมในหลกัสตูรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ตลอดจนน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 

1.4 ควรมีรูปแบบของการนิทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนทัง้ในสว่นที่เคยรับการฝึกอบรมและยงัไม่เคยได้รับการฝึกอบรม 

2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
2.1 ควรวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษาส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในกองก ากบัอื่น หรือโรงเรียนระดบั
ประถมศกึษาทัง้ในสว่นของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 

2.2 ควรวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาใน
ระดบัมธัยมศกึษา 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 

ใบรับรองจริยธรรมการวจิัยของข้อเสนอการวิจัย 

 



  178 

 

 



  179 

 

 

 



  180 

 

 

 



  181 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

เคร่ืองมือที่ใช้ 

เร่ืองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาส าหรับ 
ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 
 2. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

 - แบบบนัทกึภาคสนาม (สงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม) 
 3. คู่มือหลักสูตรฝึกอบรม 

- ความถกูต้อง 
- ความเหมาะสม 
- ความเป็นไปได้ 
- แบบทดสอบความรู้ 
- แบบประเมินทกัษะ 
- แบบประเมินเจตคติ 
- แบบวดัความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 

หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามนี้จดัขึน้เพือ่ประเมนิความตอ้งการจ าเป็นในหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการ

เรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน โดย

แบบสอบถามฉบบันี้ใชเ้กบ็ขอ้มลูจาก ต ารวจตระเวนชายแดนสงักดัค่ายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า 

กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่13 ประกอบไปดว้ย 

ผูบ้งัคบับญัชา 

ครใูหญ่ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

ครโูรงเรยีนต าตรวจตระเวนชายแดน 

 ทัง้นี้ค าวา่ “ความตอ้งการจ าเป็น” ในการวจิยั หมายถงึ “สภาพทีค่ร ูและบุคลากรของ

สถานศกึษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนสงักดั ค่ายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า กองก ากบัการ

ต ารวจตระเวนชายแดนที1่3 ทุกนาย ทีค่ดิวา่ยงัขาดกระบวนการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบั

ประถมศกึษา ตามหลกัการจดัการเรยีนรู ้และมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุง 

และพฒันาเพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาดขีึน้” โดยแบบสอบถามฉบบันี้ประกอบไปดว้ยขอ้

ค าถามทีแ่บ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 

  สว่นที ่1 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป 

  สว่นที ่2 เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบัความตอ้งการจ าเป็นในการจดัการเรยีนรูพ้ล

ศกึษา ทัง้หมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และ ดา้นเจตคต ิ   

สว่นที3่ เป็นปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 โปรดพจิารณาขอ้ค าถามและตอบขอ้ค าถามตามความเป็นจรงิ เพือ่ใหก้ารวจิยันี้มี

ผลสรุปและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการตอบแบบสอบถามครัง้นี้จะ

เป็นความลบัและไมม่ผีลกระทบใดๆต่อผูท้ีใ่หข้อ้มลูทัง้สิน้ ค าตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินการพฒันาพฒันาการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีน

ต ารวจตระเวนชายแดน อยา่งแทจ้รงิ 

  ขอขอบคุณทกุทา่นเป็นอยา่งสงูทีใ่หค้วามรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 

         

     ผูว้จิยั 

              วา่ทีร่อ้ยตรวีชัรพล เคนศร ี
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แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็น 

หลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
ส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามถงึลกัษณะสว่นบุคคล โปรดท าเครือ่งหมาย ลงใน

 
หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสถานภาพของทา่นใหต้รงกบัความเป็นจรงิและขอ้ความ 

1.ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตั ิ ระดบัผูบ้งัคบับญัชา แผนก กอง กรม……………………………... 

    ครใูหญ่ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ………………………………………………… 

    คร ูโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน…………………………………………………........ 

2.การเป็นครตู ารวจตระเวนชายแดน 

    ครุทายาท  บุคคลภายนอกสอบเขา้เพือ่บรรจุเป็นครตู ารวจตระเวนชายแดน 

    นกัเรยีนนายสบิต ารวจ     อื่น……………………………………………………….. 

3. ระดบัการศกึษา 

    ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี    ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก   

สาขาวชิา/ แขนงวชิา /  สาย………………………………….. 

    อื่น………………………………………………………………………… 

4.อบรมทางดา้นพลศกึษา/ กฬีา / การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

   เคย  ดา้น เรือ่ง ……………………………….. 

    ไม่เคย 
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แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 

หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนการรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความต้องการจ าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนการรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่งดา้นขวามอืทีต่รงกบัความตอ้งการของทา่นทัง้ 

2 ดา้นคอื ดา้นมาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น และ ดา้นสภาพความเป็นจรงิ เพือ่ระบุวา่ปัจจุบนั

การสอนของท่านมคีวามตอ้งการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาทีค่วรจะไดร้บัการพฒันาเรือ่งต่อไปนี้อยู่

ในระดบัใด โดยมเีกณฑพ์จิารณา ดงันี้ 

ดา้นมาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น 

5 หมายถงึ มาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น มากทีส่ดุ 

4 หมายถงึ มาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น มาก 

3 หมายถงึ มาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น ปานกลาง 

2 หมายถงึ มาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น น้อย 

1 หมายถงึ มาตรฐานหรอืสิง่ทีค่วรจะเป็น น้อยทีส่ดุ  

ดา้นสภาพความเป็นจรงิ 

5 หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 

4 หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั มาก 

3 หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

2 หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั น้อย 

1 หมายถงึ สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ  
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ด้านความรู้)  

 

 

 

 

 
 

หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนการรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

หลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการรู้ 
พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ดา้นมาตรฐาน 
หรอื 

สิง่ทีค่วรจะเป็น 

ดา้นสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

ด้านความรู้ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.ครมูคีวามรูด้า้นการจดัการในชัน้เรยีนในวชิาพลศกึษา           

2.ครมูคีวามรูเ้รือ่งการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน แบบอยูก่บัที ่           

 แบบเคลื่อนที ่และแบบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ           

3.ครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัสาระการเรยีนรูพ้ลศกึษาโดยใชก้จิกรรม
ทางกาย กจิกรรมนนัทนาการ และกฬีาสากลและกฬีาไทย 

          

 4.ครมูคีวามรูข้ ัน้ตอนการออกก าลงักาย กายบรหิาร การ
ยดืหยุ่น  และกจิกรรมเขา้จงัหวะ   

          

5.ครมูคีวามรูใ้นเรือ่งของการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย
ดา้นทกัษะกลไกและดา้นสุขภาพ  รวมถงึการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

          

6.ครมูคีวามรูด้า้นกฏ กตกิากฬีาพืน้ฐาน           

7.ครมูคีวามรูใ้นแนวทางการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาที่
หลากหลาย 

          

8.ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการประเมนิผลการจดัการเรยีนรู้
พลศกึษา 

          

9.ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจตวัชีว้ดัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา           

10.ครมูคีวามรูใ้นการอธบิายถงึหลกัการและวธิกีารเล่นกฬีาได้
หลากหลาย      
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ด้านทกัษะ)  

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนการรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

หลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการรู้ 
พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ดา้นมาตรฐาน 
หรอื 

สิง่ทีค่วรจะเป็น 

ดา้นสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

ด้านทกัษะ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ครมูทีกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานสามารถสาธติทกัษะการ
เคลื่อนไหวแบบอยูก่บัที ่ทกัษะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
แบบมทีศิทาง ทกัษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และทกัษะ
การเคลื่อนทีแ่บบใชอุ้ปกรณ์ประกอบ 

          

2.ครมูทีกัษะการจดักจิกรรมทางกาย และนนัทนาการ           

 มกีารน าเกมเบด็เตลด็ในการจดัการเรยีนการสอน           

3.ครมูมีทีกัษะกฬีาสามารถสาธติใหน้กัเรยีนดไูด ้           

4.ครมูทีกัษะการควบคุมชัน้เรยีนในวชิาพลศกึษา           

5.ครมูทีกัษะกฬีาพืน้เมอืง กฬีาไทยสามารถน ามาใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนได ้

          

6.ครมูทีกัษะการตดัสนิกฬีาขัน้พืน้ฐาน           

7.ครมูทีกัษะในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรยีน           

8.ครมูทีกัษะในการกระตุน้ การเสรมิแรงนกัเรยีนใหเ้กดิการ

ปฏบิตัใินชัน้เรยีนท าใหน้กัเรยีนอยากเรยีน 

          

9.ครมูทีกัษะในการแกปั้ญหาจากการปฏบิตัขิองนกัเรยีน           

10.ครมูทีกัษะในการเชือ่มโยงกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีนในบรบิทต่างๆได ้
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ด้านเจตคติ)  

 

 

หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนการรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

หลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการรู้ 
พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัคร ู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ดา้นมาตรฐาน 
หรอื 

สิง่ทีค่วรจะเป็น 

ดา้นสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

ด้านเจตคติ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.เป็นครสูอนพลศกึษา กฬีา การออกก าลงักาย นนัทนาการ 
และการสง่เสรมิสุขภาพใหก้บันกัเรยีนเกดิการรกัในการออก
ก าลงักายและมคีวามรกัในกฬีา 

          

2.เป็นครสูอนพลศกึษาทีม่คีวามภาคภูมใิจในวชิาชพีโดยการ
ปฏบิตัหิน้าทีค่รพูลศกึษาอยา่งเตม็ก าลงัความสามารดว้ยความ
เตม็ใจ 

          

3.เป็นครสูอนพลศกึษาทีม่กีารปลกูฝัง่ใหน้กัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั 
และการมนี ้าใจนกักฬีา 

          

4.เป็นครสูอนพลศกึษาทีส่ง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมใหก้บั
นกัเรยีน 

          

5.เป็นครสูอนพลศกึษาทีจ่ดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ลศกึษาอยา่ง
เหมาะสมและปลอดภยั 

          

6.เป็นครสูอนพลศกึษามคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ระหวา่งจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ลศกึษาอย่างเหมาะสม 

          

7.เป็นครสูอนพลศกึษาทีห่มัน่ศกึษาหาความรูแ้ละวทิยาการ
สมยัใหม่ทางดา้นกฬีาเขา้มาในการจดัการเรยีนการสอนพล
ศกึษา 

          

8.เป็นครพูลศกึษาทีม่คีวามประพฤต ิและบุคลกิทีเ่ป็น
แบบอยา่งใหก้บันกัเรยีน 

          

9.สามารถใหค้ าปรกึษากบันกัเรยีนไดท้ัง้ในเวลาเรยีนและนอก
เวลาเรยีน 

          

10.มจีติส านึกทางดา้นจรยาบรรณวชิาชพีพลศกึษา และ
วชิาชพีคร ู
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ส่วนท่ี3 ข้อคิดเหน็และ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………… 

 

          ขอขอบคุณ 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  189 

แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสรา้ง 
หลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา  

ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ค าชีแ้จง:  แบบสมัภาษณ์นี้ใชเ้พือ่ประกอบการท าหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู้
พลศกึษา ในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
แบบสมัภาษณ์มทีัง้หมด 2 สว่น 
 สว่นที่ 1  ขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 สว่นที่ 2  แนวทางการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

วนัที่  ............./............./.............เวลา...........................น.  
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
 
ชือ่…………………………………………………………………….สอน
ระดบัชัน้………………………… 
ประสบการณ์ในการสอนวชิาพลศกึษา……………………ปี 
โรงเรยีน…………………………………………. 

ประสบการณ์ในการสอนในโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี2 แนวทางการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นอย่างไร 

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

2. การจดัการเรยีนการสอนในวชิาพลศกึษาของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนมกีารจดัการ
เรยีนการสอนอย่างไร 

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

3. ทา่นมหีลกัการในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาโดยในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน
แบบใด 

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

4. นกัเรยีนของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนในระดบัประถมศกึษา สว่นใหญ่เรยีนวชิาพล
ศกึษาเป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. กจิกรรมพลศกึษาสว่นใหญ่เรยีนเกีย่วกบัเรือ่งอะไร 

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

6. ปัญหาสว่นใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาในโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนมอีะไรบา้ง 

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

7. นโยบายสว่นใหญ่ทีโ่รงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนใชเ้ป็นของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืใช้
นโยบายของโรงเรยีน ของทอ้งถิน่ หรอื ตามแนวพระราชด าร ิ

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

8. โครงการสง่เสรมิการศกึษาทีโ่รงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเขา้รว่มเพือ่พฒันาบุคลากรครู
ของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนมเีกีย่วกบักลุ่มสาระสขุศกึษาและพลศกึษาหรอืไม่ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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9.ตามแนวคดิทา่น คดิวา่มสีิง่ใดทีค่วรจะสง่เสรมิใหค้รโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนควรจะมี
ในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาใหก้บันกัเรยีนในระดบัประถมศกึษา 

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

10.ปัจจยัทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในการประยกุตว์ธิกีารจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาในพิน้ทีข่
องโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ทีท่า่นคดิ และอยากใหม้กีารจดัฝึกอบรมใหก้บัครใูนเรือ่ง
ของดา้นใด 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 แบบสงัเกต 

ใช้ในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบั

ประถมศึกษาส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

โดยการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม) Non-participant Observation) มีการก าหนดประเดน็

การสงัเกตดงัน้ี 

  1.สภาพ การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

  2.วธิกีารจดัการเรยีนการสอนของครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

  3.ลกัษณะของนกัเรยีน หรอืพืน้ฐานเกีย่วกบัทกัษะทางดา้นการปฏบิตักิจิกรรม

พลศกึษา 

  4.บรบิทของพืน้ทีโ่รงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

  5.อื่นๆ ทีค่น้พบ 

 

 

ขอขอบคุณ 

 

 

ประเดน็การสงัเกต แหล่งขอ้มลู ชว่งเวลาในการสงัเกต หมายเหตุ 

1.สภาพ การจดัการเรยีนการสอนของ

โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

   

2.วธิกีารจดัการเรยีนการสอนของครู

โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 

   

3.ลกัษณะของนกัเรยีน หรอืพืน้ฐาน

เกีย่วกบัทกัษะทางดา้นการปฏบิตัิ

กจิกรรมพลศกึษา 

   

4.บรบิทของพืน้ทีโ่รงเรยีนต ารวจ

ตระเวนชายแดน 

   

5.อื่นๆ ทีค่น้พบ    
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(ตวัอย่าง)  

 
คู่มือ 

 
หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา

ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 

ส าหรบัผูจ้ดัการฝึกอบรม / วิทยากร /ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม 
 
คู่มือน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเรื่องของการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม 

การจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 
หลกัสตูรการศึกษาดษุฏีบณัฑิต 

สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา  (การจดัการเรียนรู้พลศึกษา)  
 

ผูวิ้จยั ว่าท่ีร้อยตรีวชัรพล เคนศรี 
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หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

1. หลกัการของหลกัสตูร 
 หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครูโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้เพือ่เป็นหลกัสตูรเสรมิการเรยีนรูพ้ลศกึษาโดย
สร้างจากผลการส ารวจสภาพ และความต้องการจ าเป็นการจดัการเรยีนรู้พลศึกษาในระดบั
ประถมศกึษาส าหรบัครูในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งพบว่า ครูโดยส่วนใหญ่ยงัขาด
ทักษะเรื่องการจดัการเรยีนรู้พลศึกษาทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก คุณวุฒิของครูโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนนัน้ไม่ได้จบมาทางวุฒทิางด้านพลศกึษาและมกีารย้ายในสงักดัของโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน สง่ผลท าใหข้าดการจดัการทางดา้นการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาทีต่่อเนื่อง
และท าให้เกิดผลทางด้านเจตคติทางด้านวชิาพลศกึษาที่ไม่ถูกต้อง อนึ่งการพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษาส าหรบัครูโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนมุ่งเน้นให้ครูโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนในระดบัประถมศกึษาได้เรยีนรู ้เนื้อหา
สาระต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาน าไปสู่การน าความรู้จากการเข้าฝึกอบรมไป
ประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม มเีจตคตทิี่ดตี่อการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษา ซึง่จะน าไปสู่การปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง เหมาะสม ตลอดจนสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

2.จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
 1. เพือ่ใชเ้ป็นหลกัสตูรเสรมิในดา้นการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 
 2. เพือ่พฒันาครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนทีเ่ขา้รบัฝึกอบรมตามหลกัสตูรใหม้ ี
  2.1 ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา ไดแ้ก่ พลศกึษากบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา: การพฒันา
ผูเ้รยีนแบบองคร์วม เทคนิคการเรยีนแบบการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ การ
ประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนักเรยีนประถมศกึษา  
  2.2 ทกัษะในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา ไดแ้ก่ เทคนิค
การสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา เทคนิคการสอนทกัษะ
ทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรยีนรู ้เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 
  2.3เจตคตทิีด่ตี่อการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
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3.ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วนั ( 21 ชัว่โมง) โดยพจิารณาจากสภาพและความตอ้งการ
จ าเป็นของครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนที1่3 จากเนื้อหาและกจิกรรมในหลกัสตูร เพือ่ให้
เกดิประสทิธผิลของการฝึกอบรมมากทีส่ดุและสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบั
บรบิทของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

4. ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
 เป็นครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน สงักดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่
13 คา่ยพระพทุธยอดฟ้า โดยไม่เคยไดร้บัการอบรมทางดา้นวชิาพลศกึษาหรอืทางดา้นกฬีามา
ก่อน 
 

5.ส่ือการฝึกอบรม 
 1. เอกสารประกอบหลกัสตูรฝึกอบรม เรือ่งหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา
ในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
  1.1 หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบั
ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน 
  1.2 คูม่อืหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา
ส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จ าแนกเป็น 
   1) คูม่อืฯ ส าหรบัผูจ้ดัการฝึกอบรม / วทิยากร 
   2) คูม่อืฯ ส าหรบัครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
 2.อุปกรณ์จดักจิกรรม เชน่ กรวย / มารก์เกอร ์ลกูวอลเลยบ์อล ลกูแชรบ์อล 
บาสเกตบอล ลกูฟุตบอล ลกูฟุตซอล  ฯลฯ   ) หมายเหต ุสือ่การฝึกอบรมใชต้ามหน่วยการ
เรยีนรู(้ 

6.การประเมินผลการอบรม 
  1. ดา้นความรูป้ระเมนิจากแบบทดสอบก่อนและหลงัฝึกอบรม เรือ่ง 
  1.1 พลศกึษากบัการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 

1.2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา: การพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม 
1.3 เทคนิคการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 
1.4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 
1.5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 
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1.6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 
1.7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการ 

เรยีนรู ้
1.8 การประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีนประถมศกึษา 

 2. ดา้นทกัษะประเมนิจากแบบประเมนิทกัษะภายในกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละ
เรือ่ง 
 3. ดา้นเจตคตปิระเมนิจากแบบสอบถามกอ่นและหลงัฝึกอบรม 
 4. ความพงึพอใจประเมนิจากแบบสอบถามความพงึพอใจเมือ่สิน้สดุการฝึกอบรม 
 

7.เกณฑผ์่านการอบรม 
 1. ความรูห้ลงัการเขา้รบัการฝึกอบรมจะตอ้งสงูกวา่ก่อนเขา้รบัการฝึกอบรมรอ้ยละ 80 
 2. ความพงึพอใจหลงัเขา้รบัการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ทกัษะการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาของครโูรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนของผูเ้ขา้รบัการอบรมโดยภาพรวมของผลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 4. เจตคตติ่อการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาของครโูรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนโดยภาพรวมจะตอ้งมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากขึน้ไป 
 

8. โครงสร้างหลกัสตูร  
 หลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครโูรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน ประกอบดว้ย 8 หน่วยการเรยีนรู ้จ านวน 21 ชัว่โมง ดงันี้ 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พลศกึษากบัการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย จ านวน 1 
ชัว่โมง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผูเ้รยีนแบบ 
องคร์วม   จ านวน  1 ชัว่โมง 
  หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เทคนิคการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 
จ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษาจ านวน 3 ชัว่โมง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา  
จ านวน 8 ชัว่โมง 
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หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 แนวทางและเทคนคิการบรูณาเกม การละเล่นและนนัทนาการการ 
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา จ านวน 2 ชัว่โมง 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีน
ประถมศกึษาจ านวน 2 ชัว่โมง 
 
ตารางวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งจุดมุ่งหมายและโครงสรา้งของหลกัสตูร 
 

โครงสรา้งของหลกัสตูร จุดมุง่หมายการเรยีนรูท้ีต่อ้งการพฒันา 
ความรู ้ ทกัษะ เจตคต ิ

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 
หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. แนวทางการจดักิจกรรมฝึกอบรม 
 1. ผูด้ าเนินการฝึกอบรมชีแ้จงแนวทางการฝึกอบรมแก่ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดน โดยระบุถงึขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการฝึกอบรม จุดมุง่หมายของการฝึกอบรม 
กระบวนการฝึกอบรม การวดัประเมนิผล และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกอบรม 
 2. ประเมนิผลก่อนการฝึกอบรมโดยใหค้รโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนทีเ่ขา้รบัการ
ฝึกอบรมท าแบบทดสอบความรูเ้รือ่งการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา และ
แบบสอบถามเจตคตติ่อการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 
 3. ด าเนินการฝึกอบรมตามทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละหน่วยการเรยีนรูเ้รยีงตามโครงสรา้ง
หลกัสตูร คอื 

3.1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พลศกึษากบัการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย  
3.2 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษา: การพฒันา 

ผูเ้รยีนแบบองคร์วม    
   3.3 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เทคนิคการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 

3.4 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบั 
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นกัเรยีนประถมศกึษา         
3.5 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบั 

นกัเรยีนประถมศกึษา        
3.6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบั  

ประถมศกึษา                
3.7 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นแล 

นนัทนาการในการจดัการเรยีนรู ้   
3.8 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิใน 

นกัเรยีนประถมศกึษา 
 4. ในระหวา่งจดักจิกรรมในแต่ละหน่วยการเรยีนรูด้ าเนินการประเมนิทกัษะทีจ่ าเป็นต่อ
การเรยีนรูใ้นหน่วยนัน้ ๆ 
 5. ประเมนิหลงัการฝึกอบรมโดยใหค้รโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรมท าแบบทดสอบความรูเ้รือ่งการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
 
10.กระบวนการฝึกอบรม 
 หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษาส าหรบัครูโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน เป็นหลกัสูตรทีพ่ฒันาขึน้เพื่อเป็นหลกัสตูรเสรมิการเรยีนรูพ้ลศกึษาได้
ใช้แนวคิดที่จ าท าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ  ทักษะทางด้านกีฬา 
ตลอดจนเกดิทกัษะทางดา้นการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา เพือ่สง่ผลใหเ้จตคตกิบัรายวชิาพลศกึษา
ในทางทีด่ ีตามวตัถุประสงคข์องกระบวนการจดัฝึกอบรม 
 1. การจัดประสบการณ์ (Experiencing) คือการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 
เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเขา้ใจในแต่ละเรื่อง อนัประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง
กจิกรรม วตัถุประสงค ์ขนาดของกลุ่ม เวลาทีใ่ชใ้นการจดัท ากจิกรรม อุปกรณ์ สถานที ่ตลอดจน
กระบวนการในการด าเนินกจิกรรม ซึ่งวทิยากรจะต้องจดัเตรยีมไวแ้ละสามารถน ามาใช้อย่าง
เหมาะสมในการจดัอบรม 
 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing) ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมแต่ละคนสามารถ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัไดจ้ากการท ากจิกรรมรว่มกนั 
 3. การอภิปรายและเพิ่มเติมประสบการณ์ (Processing) เป็นขัน้ตอนของการจัด
กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรมน าเอาขอ้มลุทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นประสบการณ์มาอภปิรายผล 
เพือ่ประมวลประสบการณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นองคค์วามรู ้
 4. การสรุปหรือสร้างกฏเกณฑ์ (Generalizing) น าเอาข้อมูลในการจัดฝึกอบรมมา
ประมวลผลเพือ่สรุปเป็นหลกัเกณฑท์ีจ่ะน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
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 5. การน าไปใช ้(Applying) ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะตอ้งน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมนัน้
ไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิการประยุกตใ์ชใ้นบรบิทของเรือ่งนัน้ๆ 
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง พลศึกษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนักเรียนไทย 
วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 

วทิยากร: อาจารย ์ดร.กอบกุล ประเสรฐิลาภ      เวลา 1 ชัว่โมง 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งธรรมชาตขิองการพลศกึษาทีม่ปัีจจยัผลต่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติ  ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในการท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถงึ
วธิปีฏบิตัตินเพือ่ใหเ้จรญิเตบิโตและมพีฒันาการทีส่มวยั 
ตวัช้ีวดั 

1. วเิคราะหค์วามส าคญัของพลศกึษาทีม่ตี่อการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย
ได ้

2. น าเสนอแนวทางในการพฒันาตนคุณภาพชวีติของนกัเรยีนในความรบัผดิชอบได้
อยา่งเหมาะสม 

สาระส าคญั 

1. มคีวามรู้ และเข้าใจในเรื่องพลศึกษา การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อ การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ  วธิกีารสรา้งทกัษะชวีติสูก่ารพฒันา
คุณภาพชวีติ 

2. มสีุขนิสยัที่ดีในเรื่องการออกก าลงักาย การเคลื่อนไหว ตลอดจนมพีฒันาการทัง้
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญา จากกจิกรรมทางพลศกึษา 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ ) Knowledge) 

1. เขา้ใจเรือ่งพลศกึษามคีวามรู ้ และเขา้ใจในเรือ่งพลศกึษา การเจรญิเตบิโตและ
พฒันาการของมนุษย ์ ปัจจยัทีม่ผีลต่อ การเจรญิเตบิโตและพฒันาการ 
  ด้านทกัษะ )Skill,Practice) 
    1  .เสนอแนวทางประสบการณ์ในการสอนวชิาพลศกึษา  
   2  .สามารถอธบิายกจิกรรมพลศกึ ษาทีส่ง่เสรมิพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคมและสตปัิญญา ได ้
 



  202 

 ด้านเจตคติ ) Attitude ) 
เหน็คุณคา่และความส าคญัของพลศกึษาทีม่ตี่อการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 

 
กิจกรรมการเรียนรู้    
ขัน้ท่ี   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน   (ขัน้เตรยีม) 
  1.1  วทิยากรน ากจิกรรมก่อนเขา้บทเรยีนดว้ยกจิกรรมทกัทายท าความรูจ้กั 

1.2  วทิยากรสอบเกีย่วกบัเรือ่งพลศกึษาสอบถามและความรูพ้ืน้ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ขัน้ท่ี   2:   ขัน้สอนและกจิกรรม 

          2.1 วทิยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตอบค าถามในเชงิอภปิราย และใบงาน  โดยค าถามที่
วทิยากรจะถามมดีงันี้ ดงันี้ 
         2.1.1 พลศกึษาพฒันาในเรือ่งใดบา้ง การจดัการเรยีนการสอนสามารถพฒันา
คุณภาพชวีติในชว่งวยัเป็นอย่างไร และแนวทางการใชก้จิกรรมพลศกึษาในการสง่เสรมิการ
จดัการเรยีนการสอน 
         )เมือ่ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมไดอ้ภปิรายแลกเปล ีีี่ยนกนัแลว้  คอ่ยเปิดคลปิวดีโีอ
เกีย่วกบั 
พลศกึษาทีจ่ดัในชว่งประถมศกึษา  (แลว้อภปิรายรว่มกนั  
 2.2 วทิยากรใหค้วามรูด้ว้ยสือ่ Power point เกีย่วกบั พลศกึษากบัการพฒันาคุณภาพ
ชวีติของนกัเรยีนไทย ทีส่ง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการอย่างไร 
ขัน้ท่ี 3  :  ขัน้สรุป  

 วทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมสรุปและหาแนวทางรว่มกนัในเรือ่งการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาในการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนรว่มกนั   
               
ช้ืนงานหรือภาระงาน 
 ใบงาน  
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1  .วดีโีอเรือ่งการสอนพลศกึษาพลศกึษาในเดก็ประถมศกึษา  
 2  .สือ่ Power point  เรือ่ง พลศกึษากบัการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 
 3 .ใบความรู ้- ใบงาน 
แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
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เอกสารท่ี1.1 
ใบความรู้เรื่อง 

พลศึกษากบัการพฒันาทางด้านร่างกาย 
 

พลศกึษาหมายถงึการศกึษาเกีย่วกบัรา่งกาย (Education of Physical)  ซึง่เป็นการ
แปลตามค าศพัทข์องค าวา่ “พลศกึษา” (Physical Education)  นัน่เอง  ความจรงิแลว้ค าวา่ “พล
ศกึษา” นัน้เป็นการศกึษาทีอ่าศยัรา่งกายเป็นสือ่ (Education through the physical) เพือ่น าไปสู่
การพฒันาในดา้นต่างๆ ถา้เรามคีวามเขา้ใจโดยการแปลความหมายจากค าศพัทด์งักล่าวกจ็ะท า

าเน้นไปเฉพาะการศกึษาใหเ้ราเขา้ใจผดิไปเป็นอย่างมาก  เนื่องจากจะท าใหก้ารเรยีนพลศกึษ
เกีย่วกบัร่างกายเป็นส าคญัเทา่นัน้ ซึง่จะท าใหคุ้ณคา่ต่าง ๆ ทีค่วรจะไดร้บัจากการเรยีนพล
ศกึษาน้อยลงไปเป็นอย่างมาก 
 การพฒันาทางดา้นร่างกายหรอืสมรรถภาพทางกายเป็นวตัถุประสงคท์ีส่ าคญัทีส่ดุของ
พลศกึษา  ความจรงิแลว้ถงึแมว้า่การพฒันาดา้นร่างกายหรอืสมรรถภาพทางกายจะเป็นการ
พฒันาทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนในพลศกึษากจ็รงิ  แต่การพฒันาในดา้นอื่น ๆ เชน่  ดา้นจติใจ  
อารมณ์  สงัคมและสตปัิญญากส็ามารถพฒันาไดจ้ากพลศกึษาเชน่กนั  และมคีวามส าคญัไม่
น้อยไปกวา่การพฒันาทางดา้นร่างกายหรอืสมรรถภาพทางกาย  เราไม่สามารถทีจ่ะแยกการ
พฒันาทางดา้นรา่งกายออกจากการพฒันาทางดา้นจติใจได ้ทัง้นี้เพราะรา่งกายและจติใจเป็น
สว่นเดยีวกนัในคนเรา )Holistic) ดงัเชน่ค ากล่าวทีว่า่  “จติใจทีแ่จ่มใสยอ่มอยูใ่นรา่งกายที่
สมบรูณ์” (A Sound Mind is in a Soud Body)  
 เป้าหมายส าคญัอย่างหนึ่งของการเรยีนพลศกึษาในโรงเรยีนคอืการเล่นกฬีาใหเ้ก่งยิง่
ผูเ้รยีนเป็นนกักฬีาทีส่ามารถไปเขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาทีส่ าคญั ๆ ไดย้ิง่ดี ความจรงิแลว้
เป้าหมายทีเ่กีย่วกบัการเล่นกฬีาของการเรยีนการสอนพลศกึษาในชัว่โมงนัน้ไม่ใชเ่พือ่การเล่น
กฬีาใหเ้ก่ง  แต่เป็นการเรยีนเพือ่เล่นกฬีาใหเ้ป็นเทา่นัน้ เพราะผูเ้รยีนพลศกึษาเพือ่ใหบ้รรลุผล
ตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ ของพลศกึษา ไม่ใชก่ารเรยีนเพือ่จะไปเป็นนกักฬีาหรอืเรยีนเพือ่จะไป
เป็นคนผูส้อนพลศกึษาเป็นส าคญัการเรยีนพลศกึษาเพือ่ใหเ้ล่นกฬีาเป็นนัน้จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสุขความสนุกสนานจากการเรยีน  แต่การเรยีนพลศกึษาเพือ่ใหเ้ล่นกฬีาเก่งหรอืเป็น
นกักฬีานัน้อาจจะสรา้งความกดดนั หรอืความเครยีดกบัผูเ้รยีนหรอืบางครัง้อาจท าใหเ้กดิปัญหา
และความไม่เขา้ใจกบัผูป้กครองของผูเ้รยีนอกีดว้ย สว่นผูส้อนผูเ้รยีนและผูเ้รยีนเกดิความสนใจ
เป็นพเิศษไปฝึกซอ้มเพิม่เตมิจนกลายเป็นนกักฬีาหรอืมทีกัษะทีส่งูกไ็ม่ใชเ่รือ่งเสยีหายแต่อย่าง
ใด กลบัเป็นผลทีด่ยีิง่ขึน้ไปอกี 
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เอกสารท่ี1.2 
ใบความรู้เรื่อง 

พลศึกษากบัการพฒันาทางด้านอารมณ์และจิตใจ 
การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ จะผลท าใหเ้ป็นคนทีม่บีุคลกิทีม่ ัน่คงสามารถปรบัตวั

เขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดด้ ีมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่สีามารถปรบัตวัเมือ่ไดร้บัความเครยีดไดด้ ีมคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ทีใ่นระดบัดปีระโยชน์ทางดา้นจติใจ 

อกีทัง้ชว่ยเสรมิสรา้งความเชือ่มัน่ในตนเอง หนกัแน่นรูจ้กัการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า
สง่เสรมิความมนี ้าใจเป็นนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัสง่เสรมิจติใจใหเ้ป็นผูม้คีวามเสยีสละ ไมเ่หน็
แก่ตวั สง่เสรมิความสขุมุเยอืกเยน็ และรอบคอบส าหรบัประเทศไทย กรมสุขภาพจติไดใ้ห้
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์วา่ประกอบดว้ย เก่ง ด ีมคีวามสขุ 

เก่ง  หมายถงึ ความสามารถในการรูจ้กัตนเอง มแีรงจงูใจ สามารถตดัสนิใจแกปั้ญหา
และ แสดงออกไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น ประกอบดว้ย
ความสามารถ ต่อไปนี้ 

ดี  หมายถงึ ความสามารถในการควบคมุอารมณ์และความตอ้งการของตนเองรูจ้กัเหน็
ใจ ผูอ้ื่นและมคีวามรบัผดิชอบต่อสว่นรวม ประกอบดว้ยความสามารถต่อไปนี้ 

สขุ  หมายถงึ ความสามารถในการด าเนนิชวีติอยา่งเป็นสขุ 
โดยพจิารณาจากการพฒันาการของผูเ้รยีน  ความประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการ

เรยีน การร่วมกจิกรรม และการทดสอบตามความเหมาะสมแต่ละระดบัและรูปแบบการจดัการ
เรยีนพลศกึษา 
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เอกสารท่ี1.3 
ใบความรู้เรื่อง 

พลศึกษากบัการพฒันาทางด้านสงัคม 
  
 การพฒันาที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาทางด้านสงัคม (Social Development) และการ
พฒันาทางด้านอารมณ์ (Emontional Development) การพฒันาด้านวภิาวสิยัเป็นการพฒันา
ผู้เรยีนให้รู้จกัการเรยีนรูท้ี่จะอยู่ร่วมกนัในสงัคมได้เป็นอย่างดี รู้จกัปรบัตวัในการอยู่ในสงัคม 
เกดิความรกัสามคัครีูจ้กัการยอมรบัซึ่งกนัและกนั รูจ้กัแพ้ รูจ้กัชนะและรูจ้กัอภยั เคารพในกฎ
กติกาและค าตดัสนิของกรรมการ มคีุณธรรมและจรยิธรรม มนี ้าใจนักกีฬา (Sport manship)  
การเล่นไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น (Fair play) มคีวามซื่อสตัย์ รูจ้กัการเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี มี
ระเบยีบวนิัยและมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามคดิรวบ
ยอดของตนเองในทางบวก (Positive Self-Concept) เกดิความสนุกสนาน ความเพลดิเพลนิ มี
อารมณ์ทีแ่จ่มใส และมทีกัษะในการแกปั้ญหากบัความเครยีดไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นตน้  

การพฒันาทางดา้นวภิาวสิยัจะน าไปสู่การมรีปูแบบของค่านิยมและเจตคติ (Formation 
of Values and Attitude) การเกิดรูปแบบของค่านิยมและเจตคติมกัจะเกิดจากการที่ผู้เรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าและคุณประโยชน์ของวชิาพลศกึษา และเมื่อมี
รูปแบบของค่านิยมและเจตคติที่มตี่อวชิาพลศกึษาแล้ว เมื่อมเีวลาว่างหรอืมโีอกาสผู้เรยีนก็
มกัจะน าเอากิจกรรมของพลศึกษาไปปฏิบตัิ จนกลายเป็นวถิีชีวติ (Lifestyle) อย่างหนึ่งของ
ตนเองไปซึง่กจ็ะท าใหไ้ดป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ของพลศกึษาไปในทีสุ่ด ท าใหม้สีุขภาพชวีติที่
ยืนยาว (long health) และมีชีวิตที่ดี (Well-Being) ดังนัน้วัตถุประสงค์ด้านวิภาวิสัยจึงเป็น
วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัมากอยา่งหนึ่งของวชิาพลศกึษา 
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เอกสารท่ี1.4 
ใบความรู้เรื่อง 

พลศึกษากบัการพฒันาทางด้านสติปัญญา 
 

ในวยัระดับประถมศึกษาจะมีช่วงความสนใจ มีความกระตือรือร้นสูงที่จะให้ผู้ใหญ่
ประทบัใจ แต่ยงัคงต้องการความช่วยเหลอืและค าแนะน าในการตดัสนิใจ มคีวามอยากรูอ้ยาก
เห็นและลอง โดยเด็กมักจะตัง้ข้อค าถามเสมอว่า “ท าไม ”เด็กจะมีจินตนาการที่ดี ในด้าน

ความสนใจในเพลง โทรทศัน์ ภาพยนต์ เกมที่ใชจ้งัหวะดนตร ีและความคดิสรา้งสรรค์ เริม่ให้
กจิกรรมยดืหยุ่นแต่ยงัไม่มคีวามสามารถในการคดิแบบนามธรรมจะคดิเป็นแบบรูปธรรมและ
สามารถสรา้งสถานการณ์ไดใ้นระยะเริ่มตน้ของวยันี้ และสามารถทีจ่ะสอนในเรื่องของคุณธรรม
ความดงีามในช่วงนี้แลว้เดก็ยงัรจ็กัใชเ้หตุผลในขัน้ทีส่ามารถใชก้ารคดิอย่างมเีหตุและผลโดยจะ
มีการพัฒนาในการใช้สมองไปพร้อมๆกับการเรยีนรู้ สามารถน าเอาประสบการณ์มาใช้ได ้
กระบวนการแกปั้ญหาทีแ่ทจ้รงิจะถูกน ามาใชใ้นนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 
   ครพูลศกึษาจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาในชัน้เรยีนวา่แต่ละคน มพีฒันาอยู่ในระดบัใดเพือ่ทีจ่ะ
รูถ้งึความพรอ้มในการเรยีนรูข้องเดก็และสามารถเตรยีมเทคนิควธิมีาใชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนในวิชาพลศึกษาให้เหมาะสมพฒันาการก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการศึกษาทฤษฏี
พฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจท์ นักจิตวทิยาชาวสวสิที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกบัเด็กและ
สตปัิญญาของเดก็แบ่งออกเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ 

1. ระยะการใชป้ระสาทรบัสมัผสั (Sensory -motor stage) อายุ 0-2 ปี 
2. ระยะเตรยีมการ (Pre-Operational stage) อายุ 2-7 ปี 
3. ระยะเรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม (Concrete Operational Stage) อาย7ุ-11ปี 
4. ระยะทีเ่รยีนรูส้ ิง่ทีเ่ป็นนามธรรม (Formal Operation Stage) อาย1ุ1-15ปี 
จะเหน็ไดว้า่เดก็ประถมศกึษาสว่นใหญ่จะอยูใ่นระยะเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมและ

นามธรรมท าใหเ้ดก็สนใจทีจ่ะท ากจิกรรมและเรยีนรูจ้กัในการเล่นกฬีาและพรอ้มรบัการเรยีนรู้
จากการถ่ายทอดของคร ู
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เอกสารท่ี1.5 
ใบงานวิเคราะหต์นเอง 
เรื่อง พลศึกษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนักเรียนไทย 
ค าช้ีแจง ใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรมวเิคราะหต์นเองเกีย่วกบัครพูลศกึษากบัการพฒันาของ
นกัเรยีน และบนัทกึรายละเอยีดลงในตารางต่อไปนี้ 
 

)เดก็ในชัน้เรยีนในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมวเิคราะห์(  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฒันาการในชว่งวยั แนวทางการใชพ้ลศกึษา 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
5. 5. 
6. 6. 
7. 7. 
8. 8. 
9. 9. 
10. 10. 
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง การสอนพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

                                            เพื่อพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม 
วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 

วทิยากร:รองศาสตราจารยว์าสนา มุ่งวชิา  เวลา 2 ชัว่โมง 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเอง และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 

ตวัช้ีวดั 
1.สามารถวเิคราะหค์วามส าคญัการสอนพลศกึษาในระดบัประถมเพือ่พฒันา

ผูเ้รยีนแบบ องคร์วมได ้
2.น าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษาเพือ่

พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วมไดอ้ย่างเหมาะสม 
สาระส าคญั 
               สขุภาพ คอื รากฐานส าคญัของชวีติทีท่ าใหม้นุษยส์ามารถด าเนินชวีติตามปกตสิขุมี
คุณภาพชวีติที่ดกีารดูแลสุขภาพจงึเป็นสิง่ส าคญัการศกึษาแบบองค์รวม (Holistic Education) 
หมายถึง การพฒันามนุษย์และการจดัการเรยีนรู้ที่ค านึงถึงมติิอนัหลากหลายของบุคคล ทัง้
ทางดา้นร่างกาย อารณ์และจติใจ สตปัิญญา การรูค้ดิ สุนทรยีภาพ และมติอิื่น เพือ่ใหม้สีขุภาพที่
ด ี
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

     ด้านความรู้ ) Knowledge) 
  1 .รูถ้งึความสมัพนัธก์ารสอนพลศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วมได ้
  2. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วมได ้  
  ด้านทกัษะ  ) Process) 

1. สามารถเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบองคร์วมได ้
2. สามารถอธบิายคความสมัพนัธพ์ลศกึษาสามารถพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 

จติใจ สงัคม และสตปัิญญา สูก่ารพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม 
 ด้านเจตคติ  ) Attitude ) 
        ตระหนักและเหน็คุณค่าของการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาเพื่อพฒันาผูเ้รยีนแบบ
องคร์วม 
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กิจกรรมการเรียนรู้    
ขัน้ท่ี   1:  น าเข้าสู่บทเรียน   )ขัน้เตรียม( 
  1.1 วทิยากรกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม ดว้ย การรอ้งเพลงแลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมทุกคนยนืขึน้เตน้ประกอบเพลง 
ขัน้ท่ี   2:   ขัน้สอนและกิจกรรม 

2.1 วทิยากรสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรมต่างๆ ในดา้นพล
ศกึษา นนัทนาการ กจิกรรมเขา้จงัหวะ เกม การละเลน่ แลว้รว่มกนัยกตวัอยา่งกจิกรรมให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ เช่น 

 - ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสง่ตวัแทนออกมารอ้งเพลงแลว้เลอืก จากนัน้แบ่งกลุ่ม แบบ
คละโรงเรยีน 

2.2  วทิยากรใหค้วามรู ้โดยใชส้ือ่  Power point เรือ่งการสอนพลศกึษาในระดบัประถม
เพือ่พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม และคลปิวดีโีอ เรือ่งการสอนพลศกึษาเพือ่พฒันาผูเ้รยีนแบบองค์
รวม 

2.3 วทิยากรถามกระตุน้ความคดิผูเ้ขา้รว่มอบรมพรอ้มกบักระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรม
ท ากจิกรรมรว่มกนั  
          2.4  ผูเ้ขา้อบรมรว่มกนัวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ภายในกลุ่มวา่ ในดา้นการ 
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในบรบิทของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนในแต่ละที ่เพือ่แลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน  
 ขัน้ท่ี 3  :   ขัน้สรปุ  
    วทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมร่วมกนัสรุปความรูเ้รื่อง ความสมัพนัธ์พลศกึษาและ
การพฒันาผู้เรยีนแบบองค์รวม พร้อมเสนอแนวคิด และแนวทางการวางแผนในการจดัการ
เรยีนรูพ้ลศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม (Holistic Education) 
 
ส่ือการเรียนรู้ 
 1  . Power Point เรือ่ง การสอนพลศกึษาในระดบัประถมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม 

2 .  คลปิวดีโีอ เรือ่ง การสอนพลศกึษาในระดบัประถมเพือ่พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม 
 

แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
 อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
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ใบความรู้ท่ี 2 
ใบความรู้เรื่องการสอนพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

                                                       เพื่อพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม 
ในการศึกษาเล่าเรียนนัน้ แม้ว่าจะมีการแบ่งเป็นวิชาต่าง ๆ แต่ก็ใช่ว่าวิชาต่าง ๆ 

เหล่านัน้จะแยกขาดจากกนัโดยสิ้นเชงิ จงึมแีนวคดิทางการศกึษาที่สนใจพฒันาศกัยภาพของ
มนุษย์โดยค านึงถึงความเชื่อมโยงกันทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งคณะกรรมการจัดท า
พจนานุกรมศพัทศ์กึษาศาสตรร์ว่มสมยั ราชบณัฑติยสถาน ไดอ้ธบิายไวด้งันี้ 

การศกึษาแบบองคร์วม (holistic education) หมายถงึ การพฒันามนุษยแ์ละการจดัการ
เรยีนรูท้ี่ค านึงถึงมติอินัหลากหลายของบุคคล ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ สติปัญญา การรู้คดิ 
สุนทรยีภาพ และมติอิื่น ๆ แล้วแต่จะก าหนดความหมาย การจดัการศกึษาแบบองค์รวมคดิถงึ
ภาวะทัง้หมดในชวีติของบุคคล แมช้วีติจะมอีงคป์ระกอบย่อยมากมาย หากแต่ละองคป์ระกอบมี
บรบิทภายในตนและเชื่อมโยงกบัองค์ประกอบอื่นอย่างเป็นพลวตั การจดัการศกึษาจงึต้องมี
ลกัษณะบูรณาการสอดคลอ้งและเกื้อหนุนต่อการพฒันาชวีติ แนวคดิการศกึษาแบบองค์รวมมี
พื้นฐานมาจากจิตวิทยากลุ่มเกสตอลต์ (Gestalt Psychology) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นความเป็น 
“ส่วนรวมทัง้หมด )whole)” การศกึษาพฤตกิรรมของบุคคลต้องพจิารณาเป็นองคร์วม จะแยกที
ละสว่น (part) ไม่ได ้เพราะคุณค่าขององคร์วมมมีากกวา่การน าสว่นยอ่ย ๆ มาบวกกนั 

การศกึษาแบบองคร์วมเน้นกระบวนการเรยีนรูท้ีช่่วยใหบุ้คคลคน้พบตนเอง ซึง่เกดิจาก
แรงปลุกเรา้ภายใน เขา้ใจความหมายและเป้าหมายของชวีติ มุ่งสรา้งความตระหนกั ความเขา้ใจ
ตนเอง เน้นความส าคญัในการพฒันากาย จติใจ อารมณ์ ศลิปะ และความคดิสรา้งสรรค ์แนวคดิ
การศกึษาแบบองค์รวมได้เชื่อมโยงไปสู่หลกัการสอนหลายรูปแบบ เช่น ความรูเ้กี่ยวกบัการ
ท างานของสมองซึ่งเป็นองคร์วมเชื่อมโยงไปสู่การสอนภาษาแบบ whole language approach 
การจดัหลกัสูตร กิจกรรม สื่อการเรยีนรู ้และการวดัประเมนิผลตามแนวการศกึษาวอลดอร์ฟ 
(Waldorf Education) เน้นการเรยีนดว้ยกาย คอื การลงมอืท า การเรยีนดว้ยใจ ความรูส้กึ ความ
ประทบัใจ และการฝึกคดิ เพือ่พฒันา “เดก็ทัง้คน” 
การเจริญเติบโตและพฒันาการด้านร่างกาย 
          ช่วงอายุ 6-12 ปี ร่างกายจะเปลีย่นแปลงและมคีวามสามารถเพิม่ขึน้หลายดา้น เดก็จะ

อลได้มัน่คง ชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะอยู่เฉยใช้กล้ามเนื้อมดัใหญ่ได้ด ี เช่นเตะฟุตบ
โดยเฉพาะเดก็ผูช้าย เรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถผ่านการเล่น เชน่ เล่นไล่จบั ซ่อนหา จระเข้
ไล่จบั หรอืเล่นกฬีาประเภทต่างๆ เช่นว่ายน ้า ปิงปอง บาสเกตบอล หมากฮอส เป็นต้นในวยันี้
กล้ามเนื้อมดัเล็กใช้งานได้ดี สามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดนิสอได้อย่าง
ละเอยีดอ่อนมากขึน้เรื่อย ๆ จนสามารถวาดรูปเรขาคณิต ไดท้ัง้สีเ่หลยีม สามเหลีย่ม  รูปเพชร 
หรอืรูปที่ซับซ้อนขึ้น วาดรูปคนที่มีอวยัวะครบ การประสานงานของระบบประสาทและการ
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เคลื่อนไหวท างานสอดคล้องได้เป็นอย่างด ีซึ่งเป็นการประสานการท างานระหว่างมอื ตา และ
การเคลื่อนไหวของรา่งกายไปพรอ้มกนัท าใหว้ยันี้มกีารพฒันาทกัษะทางกฬีาไดด้ขีึน้เมือ่ถงึตอน
ปลายของวัยเรียนเข้าใกล้วัยรุ่นในช่วงประถมศึกษาปีที่ 6 ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมาก  ช่วงนี้ เด็กหญิงจะมีการเจรญิเติบโตเร็วกว่าเด็กชาย  เพราะมีการท างานของ
ฮอรโ์มนประจ าเพศเกดิขึน้ เช่นเดก็หญงิอาจมกีารเตบิโตขึน้ของเตา้นม  มขีนขึน้ทีบ่รเิวณหวัเห
น่าและมปีระจ าเดอืน สว่นเดก็ชายกอ็าจมเีสยีงแตกหา้ว มหีนวดเครา ขนรกัแร ้ขนทีอ่วยัวะเพศ 
ตวัสูงขึ้น แขนขายาว เป็นต้น ระบบกล้ามเนื้อมดัใหญ่ และเล็ก การเคลื่ อนไหวต่างๆ มีการ
พฒันาการมากขึน้การส่งเสรมิใหร้่างกายหลายส่วนท างานคล่องแคล่ว ประสานกนั ต้องอาศยั
การฝึกฝนผ่านการท ากิจกรรมทัง้งานบ้าน การกีฬา การใช้ชีวิต ซึ่งจะไปส่งเสริมให้เด็ก
กระฉบักระเฉง หไูว ตาไว สมาธดิ ีประสาทต่าง ๆ ท างานไดร้วดเรว็ 
ด้านจิตใจและการเข้าสงัคม 

การที่เดก็จะอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได้ด ีจะต้องมาจากรากฐานครอบครวัที่มคีวามรกั 
เอื้ออาทร มีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกัน  ความรู้สึกว่ามีคนรกั ห่วงใยและมีผู้ที่จะเดินเคียงข้าง 
ชว่ยเหลอืในยามทีต่อ้งการเมือ่ประสบกบัปัญหา ชืน่ชมความดใีนความสามารถของเดก็แต่ละคน
อย่างเหมาะสม  เป็นหนทางทีช่่วยใหเ้ดก็ มคีวามรูส้กึดตี่อตนเอง เชื่อมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง มอีารมณ์มัน่คง ภาคภูมใิจในตนเอง มทีศันคตทิีด่ตี่อผูอ้ื่นถ้าสงัคมแรกของเดก็ คอืการ
อยู่ร่วมในครอบครวัมปัีญหาเสยีแลว้ กส็่งผลท าใหก้ารปรบัตวักบัญาตพิีน้่อง เพื่อนในโรงเรยีน 
ครู มปัีญหาตามมาได้ช่วงวยัประถมเป็นวยัแห่งความอุตสาหพยายาม คอื เป็นวยัที่เดก็อดทน
ฝึกฝนพฒันาความสามารถในดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึน้ การไปโรงเรยีนเรยีนรูว้ชิาต่าง ๆ หดัอ่านและ
เขยีนหนังสอื เล่นกฬีา งานอดเิรก เขา้ร่วมท ากจิกรรมอนัหลากหลายไดส้รา้งสรรคง์านทีท่ าให้
เขาเกดิความพงึพอใจขึน้หลายชิน้ จนกลายเป็นความสามารถ และรูส้กึภูมใิจว่าตนเองท าอะไร
ได้  แต่ในทางตรงขา้มถ้าเดก็วยันี้ได้รบัประสบการณ์ ของความส าเรจ็น้อยเกินไปเด็กจะเกิด
ความรูส้กึดอ้ย คอืรูส้กึวา่ความพยายามของเขานัน้ไม่เป็นผลและตวัเขาเองเป็นคนทีไ่รป้ระโยชน์
การที่โลกของเดก็ในชัน้ประถมเปิดกวา้งขึน้  จากการเรยีนรูภ้ายในบา้น ครอบครวั รัว้โรงเรยีน
อนุบาล  ขยายสูก่ารเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถม และโลกแห่งความเป็นจรงิ สิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ 
ในวยันี้ลว้นเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีช่ว่ยใหเ้ดก็สะสมประสบการณ์ ชวีติ รากฐานส าคญัทีจ่ะน าไปสู่การ
เรยีนรูค้อื ร่างกายทีแ่ขง็แรง อารมณ์และจติใจทีร่่าเรงิ และตอ้งมกีารฝึกฝนทกัษะต่างๆ อย่างมี
ข ัน้ตอนเป็นล าดับจากง่ายไปยาก เด็กสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจาก
สภาพแวดลอ้ม เดก็จงึตอ้งการแบบอย่างทีด่ ีจากบุคลรอบขา้งเพื่อน ามาพฒันาตนเองการทีเ่ดก็
จะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ ด ีมสีุขได้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รบัประสบการณ์ชวีติที่ด ีที่
พอใจตลอดเวลา ตรงกนัขา้มความรูส้กึไม่พอใจ ทีเ่หมาะสมกบัวยั เป็นอกีสิง่หนึ่งช่วยใหเ้ดก็ได้
เรยีนรู ้ปรบัตวัและแกปั้ญหา อกีทัง้ยงัเป็นการเตมิความเขม็แขง็ ใหก้บัชวีติของเดก็การสอนเดก็
วยัประถมตน้นัน้ สามารถพดูคุยอธบิายเหตุผลไดม้ากขึน้กว่าวยัอนุบาล แต่ยงัมขีอ้จ ากดัในการ
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รบัรู ้ในช่วงแรกตอ้งใชว้ธิที างานไปดว้ยกนั หรอืควบคุมใหเ้ดก็ไดท้ าในสิง่ทีส่มควร จนเดก็ท าได้
เองเป็นนิสยั เช่นเมื่อเห็นเด็กจุดไฟเล่น ต้องห้ามเด็ดขาดไม่ให้เล่นไฟ ท่าทีที่แสดงออกต้อง
ชดัเจนว่าไม่ยอมใหเ้ล่น พูดถงึภยัที่อาจเกดิขึน้ต่อการเล่นไฟ เขาจ าเขา้ใจเหตุผลจากค าพูดได ้
แต่ถา้เดก็ยงัควบคุมตวัเองไม่ได ้ ตอ้งหยุดเดก็ดว้ยวธิตี่าง ๆ ทีเ่หมาะสม  และหากจิกรรมอื่นมา
ใหท้ าทดแทน เพื่อเบีย่งเบนความสนใจไปจากการเล่นไฟ ฝึกฝนสม ่าเสมอสุดทา้ยเดก็จะเรยีนรู้
ขอบเขตจากการเล่นไฟได้การฝึกฝนจึงต้องอาศัยความรกั ความเข้าใจ   ความอบอุ่นใน
ครอบครวัเพื่อเป็นสายใยส าคญัจูงใจให้เดก็เชื่อฟังและท าตาม ใชค้วามเอาใจใส่ ใชค้วามหนัก
แน่นและฝึกฝนสม ่าเสมอ อดทนคงกตกิาใหช้ดัเจน ชกัจงูโน้มน้าว ใหลู้กเปลีย่นพฤตกิรรมจากที่
ไม่เหมาะสม ตามบรรทดัฐานของครอบครวัและสงัคมไปสูค่วามเหมาะสม และเสรมิแรงจงูใจดว้ย
การชมเชยใหร้างวลัตามสมควรแก่พฤตกิรรม ทีเ่ดก็ประพฤตดิอียู่แลว้ เพื่อใหเ้ดก็คงพฤตกิรรม
ทีด่นีัน้ไวอ้ย่างต่อเนื่อง 
ด้านอารมณ์ 
                การให้เด็กวัยเรียนรู้จ ักกับทุกอารมณ์ ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาและช่วยให้เขา
สามารถหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหา  ควรส่งเสรมิให้เด็กวยันี้ 
ควบคุมอารมณ์ความรูส้กึของตนเอง และปรบัตวัในสงัคมอย่างเหมาะสม  โดยฝึกฝนแนะน า ให้
ค าชมเมอืเดก็ท าได้ด ีและแก้ไขชกัจูง แนะน าเมื่อเดก็ท าตวัไม่เหมาะสม จะเป็นการสรา้งเสรมิ
ความฉลาดทางอารมณ์ ทีเ่รารูจ้กักนัดใีนนามของอคีวิ ซึง่เป็นทกัษะหรอืศลิปะในการใชช้วีติอยู่
ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขการชี้ใหเ้ดก็เหน็ถงึความแตกต่างของแต่ละบุคคล มองขา้มความไม่
ถูกใจ ชีใ้หเ้หน็ขอ้ดขีองคนอื่น  การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม  เรยีนรูเ้รื่องความมนี ้าใจ เป็น
นักกฬีารูจ้กัแพ้ รูจ้กัผดิหวงั และรูจ้กัหาทางขจดัความรูส้กึผดิหวงัไม่ให้มมีากหรอืนานเกนิไป 
พยายามท าใหม่ในครัง้ต่อไป จะเป็นการเสรมิสรา้งทกัษะของการควบคุมอารมณ์ ความรูส้กึ การ
แก้ปัญหาหรอืหาทางออก และการปรบัตัว ซึ่งจะเป็นฐานให้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นการ
เตรียมตัวลูกให้ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  พ่อแม่เองก็ควรปรับตัว  
ปรบัเปลีย่นวธิกีารเลีย้งและการฝึกฝนเชน่กนั  ใหท้นัความเปลีย่นแปลงของสงัคม 
ด้านจริยธรรม 

                พฒันาการทางดา้นจรยิธรรมของเดก็ขีน้อยู่กบัประสบการณ์ทีเ่ดก็ไดร้บัจากคนทัง้ใน
และนอกบา้น ความเชื่อเรื่องผดิถูก จะไดร้บัการปรบัเปลีย่นขดัเกลาจนมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นมาก
ขึน้ เดก็จะรูจ้กัมองคนอย่างลกึซึง้ โดยเฉพาะทีเ่จตนาของบุคคลนัน้ รวมทัง้สามารถเขา้ใจบรบิท
ของเหตุการณ์ คอืเรื่องเดยีวกนัแต่ต่างสถานการณ์ กอ็าจตดัสนิถูกผดิแตกต่างกนัออกไปกไ็ด้
เมื่อเดก็เรยีนรูท้ีอ่ยู่ในกตกิาต่าง ๆ  และปฏบิตัจินเกดิความเคยชนิจงึค่อยสอนในเรื่องของความ
ยดืหยุ่น และความแตกต่าง เช่น เดก็วยัประถมโดยเฉพาะวยัประถมต้นมกัไม่สามารถแยกแยะ
ระหว่างโกหกเพื่อผลประโยชน์ กบัการโกหกที่ไม่มเีจตนาร้ายต่อใคร แต่อาจโกหกเพื่อรกัษา
ความรู้สึกของบุคคลอื่น ส าหรบัเด็กแล้วโกหกก็คือโกหกกลุ่มเพื่อนมีบทบาทส าคัญในการ
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พฒันาการทางดา้นจรยิธรรมของเดก็ เรยีนรูว้า่ควรเล่นอยา่งไร และจะท าอย่างไรจงึจะเขา้กบัคน
อื่นได ้กฎเกณฑค์อือะไร ตอ้งหดัเจรจาต่อรองเพือ่ใหส้ิง่ทีต่วัเองคดิไดร้บัการยอมรบั ครกูเ็ช่นกนั
มสีว่นขดัเกลาความสามารถในการตดัสนิใจเรือ่งถูกผดิของเดก็ ครแูละผูป้กครองทีม่ลีกัษณะแขง็
กระดา้งและไม่ยดืหยุ่นอาจท าใหเ้ดก็ไม่สามารถพฒันาจรยิธรรมจากระยะตน้ไปสูร่ะยะต่อไปได ้
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เทคนิคการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบรูณาการ 

วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 
วทิยากร:รองศาสตราจารยว์าสนา มุ่งวชิา  เวลา 2 ชัว่โมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้

สามารถวางแผนการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาโดยการบูรณาการไดอ้ย่างหลากหลายโดย
อาศยัเทคนิคการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาสาระทีเ่ป็นกรอบเนื้อหาหรอืขอบขา่ยองคค์วามรูข้องกลุ่ม
สาระการเรยีนรูอ้ื่นโดยใชก้จิกรรมพลศกึษามาบูรณาประกอบดว้ยเขา้กบัการจดัการเรยีนการสอน
ในชัน้เรยีนระดบัประถมศกึษา 
 ตวัช้ีวดั 

1. วเิคราะหปั์ญหาจากการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาและสามารถบรูณาการ
แสวงหาทางเลอืกในการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาไดเ้หมาะสมกบัการจดัการ
เรยีนรูพ้ลศกึษา 

2. สามารถเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการไปใชใ้หส้อดคลอ้ง
กบับรบิท 
ของโรงเรยีน และ นกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

สาระส าคญั 
ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาทีค่รจู าเป็นตอ้งรูก้ารบรูณาการการจดัการ

เรยีนรูพ้ลศกึษาไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพหรอืบรบิทของโรงเรยีนตลอดจนนกัเรยีนเป็นการ
จดัการเรยีนพลศกึษาทีห่ลากหลายและสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ   
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ ) Knowledge) 
  1  .อธบิายและเขา้ใจถงึประโยชน์ ของการจดัการเรยีนพลศกึษาเชงิบรูณาการได ้
  2  .ทราบถงึ ความ ความรูพ้ืน้ฐานโดยการรวมวชิาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างหลากหลายพรอ้มกบั ครผููจ้ดัการเรยีนการสอน 
 ด้านทกัษะกระบวนการ )skill,Practice) 
  1  .ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถ เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิ
บรูณาการได ้ 
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ด้านเจตคติ  )Attitude) 
  ครูมีส่วนร่วมในจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและกระตุ้นให้เห็นถึงการพัฒนา
ทางดา้นวชิาอื่นๆจากการบรูณาการ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้    
ขัน้ท่ี   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน   (ขัน้เตรยีม) 
  1.1  วทิยากรน ากจิกรรม ก่อนเขา้สู ่หน่วยการเรยีนรูโ้ดย การน ากจิกรรม เกมจบัฉลาก
อะไรเอย และ เกมค าใบโ้ดยการใชท้า่ทา่งในการแสดง แลว้ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมทายวา่ตรงกบั
ส านวนสภุาษติใด  

1.2  วทิยากรสอนรอ้งเพลง โดยสอดแทรกในเรือ่งสุขศกึษา กจิกรรมเขา้จงัหวะ 
ตลอดจนการน ากจิกรรม เกม และนนัทนาการ โดยเปิดควบคูก่บั Power Point  
ขัน้ท่ี   2:   ขัน้สอนและกจิกรรม 

          2.1 วทิยากร สอนในเรือ่งของการบูรณาการต่างๆ และการบรูณาการทีน่ิยมในโรงเรยีน
ทีโ่รงเรยีนสงักดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พรอ้มกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัในแต่ละกลุ่มสาระ   ดงันี้ 
        2.1.1 การบรูณาการ 8 กลุ่มสาระ ประกอบดว้ย ภาษาไทย ภาษาองักฤษ การงาน
พืน้ฐานอาชพี คณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์นาฏศลิป์ - ศลิปะ  สขุศกึษาและพลศกึษา สงัคมศกึษา 
       2.1.2 การบรูณาการ 4 H 
 2.2 วทิยากรใหค้วามรูด้ว้ยสือ่ Power Point เกีย่วกบั การบรูณาการและใบความรู ้และ
การเขยีนแผนการสอน 
ขัน้ท่ี   3:  ขัน้สรุป  

3.1 วทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมร่วมกนัสรุปความหมายของค าวา่ การบรูณาการ
แบบต่าง ๆ 

3.2 การเขยีนแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดั (KPA) 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบความรูเ้รือ่งเทคนิคการเรยีนแบบการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 
แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
         1. อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
         2. อาคารพลศกึษาและนนัทนาการ(โรงยมิ) 
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ใบความรู้ท่ี 3 
เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบรูณาการ 

       บรูณาการ หมายถงึ การรวมวชิาต่างๆเขา้ดว้ยกนัเป็นเนื้อเดยีวกนั ไม่แยกเนื้อหาตาม
ศาสตรข์องสาขานัน้ๆ แต่ใชแ้ทนการเน้นการเป็นศนูยก์ลางของการจดั การบรูณาการนี้จะท าให้
ผูเ้รยีนเขา้ใจความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบัของสิง่ต่าง ๆ รอบตวัมากกวา่เรยีนวชิาเดยีว 

รปูแบบการบรูณาการ 
ประเภทที ่ 1 การบรูณาการเนื้อหาและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง   
ประเภทที ่ 2 การบรูณาการระหวา่งวชิา  
ประเภทที ่ 3 บรูณาการ หลกัสตูร  

วิธีการบรูณาการ 
 การด าเนินการเพือ่การบรูณาการไม่วา่จะเป็นการจดัการเรยีนการสอนหรอืหลกัสตูรฟอ

การต์ ี(Fogarty, 1991) ไดแ้นะน าวธิกีารบรูณาการเนื้อหาวชิาตัง้แต่ 2 วชิาขึน้ไปวา่ควร
ประกอบดว้ยวธิกีารบรูณาการ 4 วธิ ีคอื  
1 . บรูณาการความต่อเนื่องของเนื้อหาวชิา หมายถงึ ในการจดัการเรยีนการสอนของครู

แต่ละหวัขอ้เรือ่ง ครตูอ้งจดัเรยีงหวัขอ้เรือ่งหรอื หน่วยทีส่อนเกีย่วขอ้งกนัมาสอนในเวลา
เดยีวกนั แลว้ล าดบัเรือ่งจากงา่ยไปยาก จากใหญ่ไปยอ่ยโดยใหเ้กดิความต่อเนื่อง เขน่ ครสูอน
เรือ่ง สตัวเ์ลีย้ง ควรต่อจากเรือ่งปศุสตัว ์เป็นตน้ 

2 . บรูณาการระหวา่งวชิา หมายถงึ การจดัระเบยีบการสอนมโนทศัน์ หรอืเนื้อหาที่
ซ ้าซอ้นกนัใหม่ ดว้ยการรว่มมอืกนัเป็นทมีระหวา่งครผููส้อน เพือ่ลดหรอืยา้ยเนื้อหาทีซ่ ้าซอ้น
ออกใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ลดความซ ้าซอ้นนี้ ควรใชว้ชิาทีเ่กีย่วขอ้งกนัประสานกนั เชน่ วชิาสขุศกึษา 
การงาน พลศกึษา รว่มบรูณาการกนัเป็นทมีได ้

3 . การบรูณาการโดยสรา้งขา่ยใยแมงมุม หลกัสตูร ขา่ยในแมงมุมหลกัสตูรจะเป็นภาพ
ทศัน์แสดงใหเ้หน็กระบวนการบรูณาการการเรยีน รูต้่างๆ กบัเนื้อหาทีเ่ดก็ตอ้งการ ประโยชน์ที่
ได ้คอื ท าใหค้รรููท้ศิทางเนื้อหาวา่จะสอนอย่างไร สามารถตรวจสอบขอบเขตเนื้อหาไดแ้ละยงั
ชว่ยครใูนการ วางแผนเนื้อหาและแจกกจิกรรมไดอ้ย่างครอบคลุม (กุลยา ตนัตผิาชวีะ, 2543 : 
26-27) 4 . การบรูณาการตามแนวหลกัสตูรทีก่ าหนด การบูรณาการประเภทนี้หมายถงึการที่
หลกัสตูรนัน้ ๆ มแีนวของหลกัสตูร ทีเ่น้นการสอนภาษาแบบ เน้นธรรมชาต ิหลกัสตูรทีเ่น้นการ
สอนแบบโครงการ เป็นตน้ การบูรณาการตามแนวหลกัสตูรนี้จะเป็นไปตามมโนทศัน์ของแนวคดิ
หรอืทฤษฎทีีเ่ป็น แนวของหลกัสตูรนัน้ๆ 
การจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบบรูณาการ  

การบูรณาการเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีผ่สมผสานวธิกีารสอน เนื้อหา กจิกรรมการเรยีนรู้ 
ที่หลากหลาย มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ความคิด ทักษะ ประสบการณ์ที่มี
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ความหมาย มคีวามหลากหลาย และมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะเป็นองคร์วม ส าหรบัในส่วน
ของเนื้อหาสามารถบูรณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา หรอืบูรณาการ
เนื้อหาข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ได้ โดยจดัเป็นหน่วยการเรียนรู้ภายใต้ประเด็น หัวเรื่อง 
แนวคดิ หรอืปัญหาเดยีวกนั ซึง่เชือ่มโยงกบัชวีติหรอืประสบการณ์ในชวีติประจ าวนัในการบรูณา
การการจดัการเรยีนรู้สุขศึกษานัน้ สามารถกระท าได้โดยการบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว 
การบูรณาการแบบคู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวทิยาการ และการบูรณาการแบบโครงการ
การบรูณาการแบบผูส้อนคนเดยีว จะใชเ้ชื่อมโยงสาระการเรยีนรูต้่างๆกบัหวัขอ้เรื่องทีส่อดคลอ้ง
กบัชวีติจรงิหรอืสาระทีก่ าหนดขึน้มา ส่วนการบูรณาการแบบคู่ขนาน จะมผีูส้อนตัง้แต่ 2 คนขึน้
ไป ร่วมกนัจดัการเรยีนการ  สอน โดยอาจจะยดึหวัขอ้ใดหวัขอ้หนึ่ง แล้วบูรณาการเชื่อมโยง
แบบคู่ขนาน ในเรื่องการบูรณาการแบบสหวิทยาการนี้จะน าเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมา
เชื่อมโยงเพื่อจดัการเรยีนรู ้ส าหรบัการบูรณาการแบบโครงการนั ้น ผูเ้รยีนและผูส้อนจะร่วมกนั
สร้างสรรค์โครงการขึ้น อาจสอนเป็นทีมหรอืแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพ 
กจิกรรมเขา้คา่ยสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 
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ตวัอย่าง 
แผนการจดัการเรียนรู้ลดเวลาเรียน 
บรูณาการรายวิชาพลศึกษา  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี …. เร่ืองการละเล่นพืน้บา้น                        จ านวน     .…. ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี …เร่ืองการละเล่นพืน้บา้นภาคกลาง จ านวน     …..   ชัว่โมง 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ….วนัท่ี ………………………………. 
ครผููส้อน : ……………………………………………………………………….. ............ .... 
1   .สาระส าคญั/ความคิดรวบยอด  

การละเล่นพืน้บา้นของภาคกลางเป็นการละเล่นทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิกีารด ารงชวีติของ

คนในทอ้งถิน่ อนุชนคนรุน่หลงัควรชว่ยกนัสบืทอดใหค้งอยูคู่ท่อ้งถิน่และประเทศไทยตลอดไป 

 

2   .มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั  

ภาษาไทย 
สาระที ่ 2  การเขยีน 
มาตรฐาน ท 2.1  ใชก้ระบวนการเขยีนเขยีนสือ่สาร  เขยีนเรยีงความ  ย่อความ  และเขยีน
เรือ่งราว 
ในรปูแบบต่าง ๆ เขยีนรายงานขอ้มลูสารสนเทศและรายงานการศกึษาคน้ควา้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
สาระที ่ 3  การฟัง  การด ู และการพดู    
มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลอืกฟังและดอูย่างมวีจิารณญาณ  และพดูแสดงความรู ้และ
ความรูส้กึในโอกาสต่างๆ อยา่งมวีจิารณญาณและสรา้งสรรค ์
คณิตศาสตร ์
สาระที ่6  ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
มาตรฐาน ค 6.1   มคีวามสามารถในการแกปั้ญหา  การใหเ้หตุผล  การสือ่สาร  การสือ่
ความหมาย  
ทางคณิตศาสตร ์และการน าเสนอ การเชือ่มโยงความรูต้่าง ๆ ทางคณิตศาสตรแ์ละเชือ่มโยง
คณิตศาสตร ์
กบัศาสตรอ์ื่น ๆ และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
วิทยาศาสตร ์
สาระที ่8  ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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มาตรฐาน ว 8.1     ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละจติวทิยาศาสตรใ์นการสบืเสาะหา
ความรู ้การแกปั้ญหา รูว้า่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่มรีปูแบบทีแ่น่นอน 
สามารถอธบิายและตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มลูและเครือ่งมอืทีม่อียูใ่นชว่งเวลานัน้ ๆ เขา้ใจวา่ 
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีสงัคม และสิง่แวดลอ้มมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 
พลศึกษา 
สาระที ่3     การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กฬีาไทย และกฬีาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ มทีกัษะในการเคลื่อนไหว กจิกรรมทางกาย การเล่นเกม และกฬีา 
สงัคมศึกษา 
สาระที ่2     หน้าทีพ่ลเมอืง วฒันธรรม และการด าเนนิชวีติในสงัคม 
มาตรฐาน ส 2.1   เขา้ใจและปฏบิตัตินตามหน้าทีข่องการเป็นพลเมอืงด ีมคีา่นิยมทีด่งีามและ
ธ ารงรกัษาประเพณีและวฒันธรรมไทย ด ารงชวีติอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งสนัตสิขุ 
ศิลปะ 
สาระที ่1     ทศันศลิป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1  สรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ตามจนิตนาการ และความคดิสรา้งสรรค ์วเิคราะห ์
วพิากษ์วจิารณ์คุณคา่งานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคดิต่องานศลิปะอยา่งอสิระ ชืน่ชม 
และประยกุตใ์ช ้
ในชวีติประจ าวนั 
3. สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  

1. ความสามารถในการสือ่สาร  

2. ความสามารถในการคดิ  

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา  

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ  

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี 

4.  คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

1  .ซื่อสตัยส์จุรติ   
2  .มวีนิยั   
3  .ใฝ่เรยีนรู้   
4  .มุ่งมัน่ในการท างาน   
5. มจีติสาธารณะ 
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5.  จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

 1. อธบิายเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้นของภาคกลาง  

 2. นกัเรยีนบอกการละเล่นพืน้บา้นของภาคกลางได ้ 

 3. ชืน่ชมการละเล่นพืน้บา้นของภาคกลาง  

ตวัอย่างการบรูณาการ 
6.  การบูรณาการ  

ภาษาไทย  :  การท าใบงาน 
 สงัคมศึกษา  :  การละเล่นพืน้บา้นภาคกลาง การแบ่งทมี 
 ศิลปะ  :  การวาดภาพและระบายส ี 
7.   การบูรณาการ 4 H 

HEAD   :  มคีวามรูเ้รือ่งการละเล่นพืน้บา้นภาคกลาง 
 HEART  :  มคีวามสขุ และความสนุกสนานเพลดิเพลนิในการเรยีนรู ้
 HAND   :  การท าใบงาน 
 HEALTH  :  การมสีขุภาพจติทีด่สีง่ผลใหม้สีขุภาพกายทีด่ ีการไดเ้คลื่อนไหว
กลา้มเนื้อในสว่นต่างๆ ของรา่งกาย และเล่นอย่างระมดัระวงั 
8.  สาระการเรียนรู ้

-   การละเล่นพืน้บา้น 

9   .ช้ินงาน/ภาระงาน  

 ภาระงาน : ใบงาน 

10   .กิจกรรมการเรียนรู้  

 ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน 

1. จดัระเบยีบแถว และส ารวจรายชือ่ 

2. ครเูล่าถงึการละเล่นพืน้บา้นทีน่กัเรยีนรูจ้กั 

ขัน้สอน 

  1   .ครสูนทนาใหน้กัเรยีนดภูาพการละเลน่พืน้บา้นภาคกลาง 

2   . ใหน้กัเรยีนวาดภาพการละเล่นพืน้บา้นภาคกลางคนละ 1 เรือ่ง  
ขัน้สรปุ 

   ใหน้กัเรยีนตวัแทนออกมาเสนอภาพทีว่าดวา่เป็นการละเล่นอะไร 
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ขัน้สอน 

   ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้นอื่นๆ ของ

ภาคกลางทีน่กัเรยีนรูจ้กัแลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าเขยีนสรุปเป็นใบงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

 

  

  

 

 

 

 

ขัน้สรปุ 

            ใหน้กัเรยีนและครรูว่มกนัสรุปความรู ้ดงันี้ การละเล่นพืน้บา้นของภาคกลางมอีะไรบา้ง 

)เล่นซ่อนหา หรือ โป้งแปะ  หมากเกบ็ รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผา้  เดินกะลา กาฟักไข่ จ า้จี้ 

ตีจบั ว่าว งูกินหาง ม้าก้านกล้วย ทอยเส้น ว่ิงเป้ียว ชกัเย่อ( 

11   .ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  

-   ใบงาน  
 -   อนิเตอรเ์น็ต 

-   เพลงกายบรหิาร  
 

12   .การวดัและประเมินผล   

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือ เกณฑก์าร
ประเมิน 

1. อธบิายเกีย่วกบัการละเล่นพืน้บา้น  การตอบค าถาม แบบประเมนิการ
ตอบค าถาม 

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 
70 

2. นกัเรยีนบอกการละเล่นพืน้บา้นได ้ การตอบค าถาม แบบประเมนิการ
ตอบค าถาม 

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 
70 

3. ชืน่ชมการละเล่นพืน้บา้น สงัเกตพฤตกิรรม
ของนกัเรยีน 

แบบประเมนิ
พฤตกิรรม 

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 
70 

การละเล่น 

พื้นบา้น 

ภาคกลาง 

 

วา่ว 

จ า้จี ้ รีรีข้าวสาร 

มอญซอนผ้า 

หมากเก็บ 
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13   .เกณฑก์ารประเมิน  

 เกณฑก์ารประเมิน ใบงาน 

ประเดน็การประเมิน 
ระดบัคะแนน 
1 2 3 4 5 

1    .เนื้อหามคีรบองคป์ระกอบ       
2    .สง่งานตามก าหนดเวลา       
3    .ความรบัผดิชอบในการท างาน       
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่องเทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันักเรียน

ประถมศึกษา 
วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 

วทิยากร: ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์มานิกาแสงหริญั และ อาจารยพ์งศชา บุตรนาค   เวลา 2 ชัว่โมง 
             
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้
หลกัการทดสอบสมรรถภาพและเลอืกกจิกรรมการทดสอบทีเ่หมาะสมในแต่ละชว่งอายุ และ
วางแผนและปฏบิตักิารทดสอบ สมรรถภาพทางกายไดต้ามความเหมาะสมและปลอดภยั  
ตวัช้ีวดั 

1.น าความรูด้า้นการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ทดสอบไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
สาระส าคญั 

ความรูเ้กีย่วกบัการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนในชัน้ประถมศกึษาและ
สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาในการจดัการเรยีนรู้
พลศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ )Knowledge) 
 1  .อธบิายและเขา้ใจถงึประโยชน์ การเคลือ่นไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 
       2  .ความสามารถในเรือ่งของสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีนทราบถงึ  
 ด้านทกัษะกระบวนการ )skill,Practice) 
  1  .ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถปฏบิตักิารทดสอบสมรรถภาพได้
ถูกตอ้งและปลอดภยั 
         ด้านเจตคติ  )Attitude) 

1. ครตูระหนกัและเหน็ถงึความส าคญัของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2. ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือ

ชว่ยเหลอื 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน (ขัน้เตรยีม) 
 1. วทิยากรสอบถามผูเ้ขา้รว่มบรรยาย เรือ่ง สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนชัน้
ระดบัประถมศกึษา ของกรมพลศกึษา  
ขั้นที่ 2  :  ขัน้สอนและกจิกรรม 
 2. วทิยากร เริม่ ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายรว่มกบัผูเ้ขา้รบัฝึกอบรม โดย
แบ่งเป็น 2 วนัโดยในวนัที ่1 ประกอบดว้ย 4 สถานี โดยในวนัที ่1 จะจดัสถานีดงันี้ 

2.1. ดชันีมวลกาย 
        2.2. วดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั  

- บรเิวณตน้แขนดา้นหลงั ) Triceps) 
- บรเิวณน่องดา้นใน )Medial Calf) 

2.3. นัง่งอตวัไปขา้งหน้า 
2.4.ยนืกระโดดไกล 
วนัที ่2 ประกอบดว้ย 

2.5 ลุก – นงั 60 วนิาท ี
2.6 ดนัพืน้ 30 วนิาท ี
2.7 วิง่ออ้มหลกั 
2.8 วิง่ระยะไกล 

โดยในการแบ่งจะเริม่จากงา่ยไปหายาก )เบาไปหาหนกั(  
           3.สรุปโดยวทิยากรโดยการเทยีบผลทีไ่ดก้บัเกณฑพ์รอ้มกบัแปลผลของสมรรถภาพ
ของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในภาพรวม 
ช้ืนงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน/ร่องรอยแสดงความรู้) 

1.  ใบบนัทกึผลการทดสอบสมรรถภาพ  
ส่ือการเรียนรู้ 
  1. เครือ่ง วดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั    
  2. ทีช่ ัง่น ้าหนกั วดัสว่นสงู วดัรอบเอว   
  3. นาฬกิาจบัเวลา 
  4. เบาะรอง ใชลุ้ก – นัง่ )Sit up) 
  5. แผน่ยางยนืกระโดดไกล 
  6. เทปกาว มารก์เกอร ์/ กรวย  
  7. นกหวดี 
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แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
1. อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
2 . อาคารพลศกึษาและนนัทนาการ )โรงยมิ(  
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ใบความรู้ท่ี 4 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 

สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness)  
สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถงึ สภาวะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดี 

เพือ่ทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ลดอตัราความเสีย่งของปัญหาทาง 
สขุภาพทีเ่ป็นสาเหตุมาจากขาดการออกก าลงักาย สรา้งความสมบรูณ์ และแขง็แรง ของร่างกาย
ในการทีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรมการออกก าลงักายไดอ้ย่างหลากหลาย บุคคลทีม่สีมรรถภาพทางกาย
ด ีกจ็ะสามารถ ปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ในชวีติประจ าวนั การออกก าลงักาย การเล่นกฬีา และการ
แก้ไขสถานการณ์ต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี สมรรถภาพทางกายแบ่งออกได้เป็น  2 ชนิด คือ 
สมรรถภาพทางกายที่สมัพนัธ์กบัสุขภาพ (health-related physical fitness) และสมรรถภาพ
ทางกายทีส่มัพนัธก์บัทกัษะ (skil-related physical fitness) (สพุติร, 2541)  

สมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธก์บัสขุภาพ (health-related physical 
fitness)  

สมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธก์บัสุขภาพ หมายถงึ สมรรถภาพทางกายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การ พฒันาสุขภาพและเพิม่ความสามารถในการท างานของร่างกาย ซึง่จะมสี่วนช่วยในการลด
ปัจจยัเสีย่งใน การเกดิโรคต่างๆ ได ้เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจอุดตนั โรคความดนัโลหติสงู โรค
ปวดหลัง ตลอดจน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขาดการออกก าลังกาย (สุพิตร, 2541) ซึ่ง
ประกอบดว้ย  

1. ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ (muscle strength) เป็นความสามารถของกลา้มเนื้อหรอื
กลุ่ม กล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วยความพยายามในครัง้หนึ่งๆ  เพื่อต้านกบัแรงต้านทาน ความ
แขง็แรงของ กลา้มเนื้อจะท าใหเ้กดิความตงึตวัเพื่อใชแ้รงในการยกหรอืดงึสิง่ของต่างๆ  ความ
แขง็แรงของกล้ามเนื้อ จะช่วยท าให้ร่างกายทรงตวัเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ หรอืที่เรยีกว่า ความ
แขง็แรงเพือ่รกัษาทรวดทรง ซึง่จะ เป็นความสามารถของกลา้มเนื้อทีช่ว่ยใหร้า่งกายทรงตวัตา้น
กับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้โดยไม่ล้ม  เป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวขัน้พื้นฐาน เช่น การวิง่ การกระโดด การเขย่ง การ กระโจน การกระโดดขาเดยีว 
การกระโดดสลบัเท้า เป็นต้น ความแขง็แรงอกีชนิดหนึ่งของกล้ามเนื้อ เรยีกว่า ความแขง็แรง
เพือ่เคลื่อนไหวในมุมต่างๆ ไดแ้ก่ การเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆ เพือ่เล่น เกมกฬีา การ
ออกก าลงักาย หรอืการเคลื่อนไหวในชวีติประจ าวนั เป็นตน้ ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อใน การ
เกรง็ เป็นความสามารถของร่างกายหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในการต้านทานแรงที่มา
กระท า จากภายนอกโดยไมล่ม้หรอืสญูเสยีการทรงตวัไป  
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2. ความอดทนของกล้ามเนื้ อ  (muscle endurance) เป็นความสามารถของ
กล้ามเนื้อที่จะ รกัษาระดบัการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานาน โดยเป็นการออกแรงที่ท าให้
วตัถุเคลื่อนที่ติดต่อกนัเป็น เวลานานๆ หรอืหลายครัง้ติดต่อกนั ความอดทนของกล้ามเนื้อ
สามารถเพิม่ไดม้ากขึน้โดยการเพิม่ จ านวนครัง้ในการปฏบิตักิจิกรรม ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
อย่าง เชน่ อาย ุเพศ ระดบัสมรรถภาพ ทางกายและชนิดของการออกก าลงักาย  

3. ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ  ของร่างกายที่
เคลื่อนไหวได้ เตม็ช่วงของการเคลื่อนไหว การพฒันาทางด้านความอ่อนตวัท าได้โดยการยดื
เหยยีดกลา้มเนื้อและเอน็ หรอืการใชแ้รงต้านทานในกลา้มเนื้อและเอน็ต้องท างานมากขึน้ การ
ยดืเหยยีดของกลา้มเนื้อท าไดท้ัง้ แบบอยู่กบัทีห่รอืมกีารเคลื่อนที ่เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดควร
ใช้การเหยียดของกล้ามเนื้อในลกัษณะอยู่ กบัที่ นัน่ก็คือ อวยัวะส่วนแขนและขาหรอืล าตัว
จะต้องเหยยีดจนกว่ากล้ามเนื้อจะรู้สกึตึงและจะต้องอยู่  ในท่าเหยยีดกล้ามเนื้อในลกัษณะนี้
ประมาณ 10-15 วนิาท ี 

4. ความอดทนของระบบหวัใจและไหลเวยีนเลอืด (cardiovascular endurance) เป็น 
ความสามารถของหวัใจและหลอดเลอืดทีจ่ะล าเลยีงออกซเิจนและสารอาหารไปยงักลา้มเนื้อทีใ่ช้
ใน การออกแรง ไปยงักลา้มเนื้อขณะท างาน ใหท้ างานไดเ้ป็นระยะเวลานาน และขณะเดยีวกนัก็
น าสารที่ ไม่ต้องการซึ่งเกดิขึน้ภายหลงัการท างานของกลา้มเนื้อออกจากกลา้มเนื้อที่ใชใ้นการ
ออกแรง ในการ พฒันาหรอืเสรมิสร้างนัน้ จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลา
ตดิต่อกนัประมาณ 10-15 นาท ีขึน้ไป  

5. องคป์ระกอบของร่างกาย (body composition) หมายถงึ ส่วนต่าง ๆ ทีป่ระกอบ
ขึน้เป็น น ้าหนักตวัของร่างกายคนเรา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนที่เป็นไขมนั (fat mass) 
และสว่นที ่ปราศจากไขมนั (fat-free mass) เชน่ กระดกู กลา้มเนื้อ และแรธ่าตุต่างๆ ในรา่งกาย 
โดยทัว่ไป องค์ประกอบของร่างกายจะเป็นดชันีประมาณค่าที่ท าให้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์ของ
น ้าหนักที่เป็นส่วนของ ไขมนัทีม่อียู่ในร่างกาย ซึ่งอาจจะหาค าตอบทีเ่ป็นสดัส่วนกนัไดร้ะหว่าง
ไขมนัในร่างกายกบัน ้าหนักของ ส่วนอื่นๆ ที่เป็นองคป์ระกอบ เช่น ส่วนของกระดูก กลา้มเนื้อ 
และอวยัวะต่างๆ การรกัษาองค์ประกอบ ในร่างกายให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมจะช่วยท าให้ลด
โอกาสเสีย่งในการเกดิโรคอว้น ซึง่โรคอว้นจะเป็น จุดเริม่ตน้ของการเป็นโรคทีเ่สีย่งต่ออนัตราย
ต่อไปอกีมาก เชน่ โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี หวัใจวาย และ โรคเบาหวาน เป็นตน้  
สมรรถภาพทางกายท่ีสมัพนัธก์บัทกัษะ (skil-related physical fitness)  

สมรรถภาพทางกายทีส่มัพนัธก์บัทกัษะ (skill-related physical fitness) เป็นสมรรถภาพ 
ทางกายที่เกี่ยวขอ้งในการสนับสนุนใหเ้กดิระดบัความสามารถและทกัษะในการแสดงออกของ
การเคลื่อนไหว และการเล่นกฬีามปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่นอกจากจะประกอบดว้ยสมรรถภาพ
ทางกายทีส่มัพนัธก์บั สุขภาพซึ่งไดแ้ก่ ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ ความอดทนของกลา้มเนื้อ 
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ความอ่อนตวั ความอดทนของ ระบบหวัใจและไหลเวยีนเลอืด และองคป์ระกอบของรา่งกายแลว้ 
ยงัประกอบดว้ยสมรรถภาพทางกาย ในดา้นต่อไปนี้ คอื (สพุติร, 2539)  

1. ความเรว็ (Speed) หมายถงึ ความสามารถในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
โดยใชร้ะยะเวลาอนัสัน้ทีส่ดุ ซึง่กลา้มเนื้อจะตอ้งออกแรงและหดตวัดว้ยความเรว็สงูสุด  

2. ก าลังของกล้ามเนื้อ (muscle power) หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนื้อในการ
ท างาน โดยการออกแรงสงูสุด ในช่วงเวลาทีส่ ัน้ทีสุ่ด ซึง่จะตอ้งมคีวามแขง็แรงของกลา้มเนื้อและ
ความเรว็เป็น องคป์ระกอบหลกั  

3. ความคล่องแคล่วว่องไว (agility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง และ 
ต าแหน่งของร่างกายในขณะทีก่ าลงัเคลื่อนไหวโดยใชค้วามเรว็ไดอ้ย่างเตม็ที ่จดัเป็นสมรรถภาพ
ทาง กายทีจ่ าเป็นในการน าไปสูก่ารเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐาน ส าหรบัทกัษะในการเล่นกฬีาประเภท
ต่างๆ ใหม้ ีประสทิธภิาพ  

4. การทรงตวั (balance) หมายถงึ ความสามารถในการควบคุมรกัษาต าแหน่งและท่าทาง
ของร่างกายใหอ้ยูใ่นลกัษณะตามทีต่อ้งการได ้ทัง้ขณะทีอ่ยูก่บัทีห่รอืในขณะทีม่กีารเคลื่อนที ่ 

5. เวลาปฏิกิริยา (reaction time) หมายถึง ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายเริ่มมีการ
ตอบสนอง หลงัจากทีไ่ดร้บัการกระตุ้น ซึ่งเป็นความสามารถของระบบประสาทเมื่อรับรูก้ารถูก
กระตุน้แลว้สามารถ สัง่การใหอ้วยัวะทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนไหวใหม้กีารตอบสนอง
อย่างรวดเรว็ได ้ 

6. การท างานที่ประสานกนั )coordination) หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างการท างาน
ของระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อ ในการที่จะปฏิบตักิิจกรรมทางกลไกที่สลบัซบัซ้อนใน
เวลาเดยีวกนั อย่างราบรืน่และแมน่ย า 
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แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบัเดก็ไทย  
อาย ุ7-18 ปี 

 

รายการ 
ท่ี 

รายการทดสอบ องคป์ระกอบท่ีต้องการวดั 

1. 
วดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั   
(Skinfold Thickness) 

เพือ่ประเมนิองคป์ระกอบของร่างกายในสว่นของ 
ปรมิาณไขมนัทีส่ะสมในรา่งกาย 

2. 
ลกูนัง่ 60 วนิาท ี 
(Sit - Ups 30 Seconds) 

เพือ่ทดสอบความแขง็แรงและความอดทนของ
กลา้มเนื้อทอ้ง 

3. 
ดนัพืน้ 30 วนิาท ี 
(Push-Ups 30 Seconds) 

เพือ่วดัความแขง็แรงและความอดทนของ 
กลา้มเนื้อแขนและกลา้มเนื้อสว่นบนของรา่งกาย  

4. 
ยนืกระโดดไกล  
(Standing Broad Jump) 

เพือ่วดัความแขง็แรงและก าลงัของกลา้มเนื้อขา 

5. 
นัง่งอตวัไปขา้งหน้า  
(Sit and Reach) 

เพือ่วดัความอ่อนตวัของกลา้มเนื้อและตน้ขา  
ดา้นหลงั 

6. วิง่ออ้มหลกั (Zig-Zag Run) เพือ่วดัความแคล่วคล่องวอ่งไว 

7. วิง่ระยะไกล (Distance Run) 
เพือ่วดัความอดทนของระบบหวัใจและไหลเวยีน
เลอืด 

8 ดชันีมวลกาย (Body Mass Index) 
เพือ่ประเมนิองคป์ระกอบของร่างกายในสว่นของ 
ปรมิาณไขมนัทีส่ะสมในรา่งกาย 
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วดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนัง 
(Skinfold Thickness) 

วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ เพือ่ประเมนิองคป์ระกอบของร่างกายในสว่นของปรมิาณไขมนั 
    ทีส่ะสมในรา่งกาย 
ค่าความเช่ือมัน่  0.94 
ค่าความเท่ียง   0.80 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
 1.สายวดั ทีม่สีเกลบอกเป็นเซนตเิมตร  
 2. เครือ่งวดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั (skinfold caliper) 
 3. กล่องทีม่คีวามสงูประมาณ 30 เซนตเิมตร 
 
วิธีการปฏิบติั 
 วดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงัจ านวน 2 จุด คอื บรเิวณตน้แขนดา้นหลงั (triceps 
skinfold) และบรเิวณน่องดา้นใน (medial calf skinfold) 
 
ขัน้ตอนและวิธีการวดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนังบริเวณต้นแขนด้านหลงั                
(triceps skinfold) 
 
 
 
 
 
 1 . ใหผู้ร้บัการทดสอบยนืตรง หนัหลงัใหผู้ท้ดสอบ แลว้งอขอ้ศอกขา้งทีถ่นดัใหแ้ขนทอ่น
บน และแขนท่อนล่างตัง้ฉากกนั โดยแขนท่อนบนแนบกบัล าตวั และแขนทอ่นล่างชีต้รงไป
ขา้งหน้า 
 2. ผูท้ดสอบใชส้ายวดั วดัระยะหา่งระหวา่งปุ่ มกระดกูสะบกัสว่นทีนู่นขึน้บรเิวณหวัไหล่ 
ดา้นขา้ง (acromion process) กบัปุ่ มปลายกกระดกูขอ้ศอก (olecranon process) แลว้ใช้
ปากกาท า เครือ่งหมายไวท้ีก่ึง่กลางของระยะหา่งดงักล่าว  
 3. ใหผู้ร้บัการทดสอบปล่อยแขนลงขา้งล าตวัอยา่งผ่อนคลาย  
 4. ผูท้ดสอบใชม้อืซา้ยดงึผวิหนงัพรอ้มไขมนัใตผ้วิหนงัขึน้ในแนวกึง่กลางดา้นหลงัของ
แขน )biceps) เหนือเครือ่งหมายทีท่ าไวป้ระมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้ใชเ้ครือ่งวดัความหนาไขมนั
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ใตผ้วิหนงัที ่ถอือยูใ่นมอืขวาหนีบลงไปบนเนื้อทีม่อืซา้ยจบัอยู ่ในระดบัเดยีวกบัเครือ่งหมายทีท่ า
ไว ้รอประมาณ 1-3 วนิาท ีจนกระทัง่เขม็สเกลนิ่งแลว้จงึอ่านคา่จากสเกล  
 5. ท าการวดัในขอ้ 4 อกีครัง้หนึ่ง แลว้หาคา่เฉลีย่จากการวดัทัง้ 2 ครัง้ บนัทกึคา่ทีไ่ด้
เป็น มลิลเิมตร 
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ขัน้ตอนและวิธีการวดัความหนาของไขมนัใต้ผิวหนังบริเวณน่องด้านใน                          
(medial calf skinfold) 

 
 
 
 
 
 1. ใหผู้ร้บัการทดสอบยนืตวัตรงในทา่ผอ่นคลาย แลว้ยกเทา้ขา้งทีถ่นดัวางบนกล่องทีจ่ดั 
ระดบัความสงูใหข้อ้เขา่งอประมาณ 90 องศา  
 2. ผูท้ดสอบใชส้ายวดัวดัรอบน่องของขาขา้งทีย่กวางบนกล่อง โดยวดัเสน้รอบวงของ
น่องที ่ระดบัความสงูต่างๆ กนั เพือ่หาระดบัทีม่เีสน้รอบวงน่องทีใ่หญ่ทีส่ดุ  
 3. ผูท้ดสอบใชป้ากกาท าเครือ่งหมายทีน่่องดา้นใน )medial calf) บรเิวณทีม่เีสน้รอบวง
น่อง ใหญ่ทีส่ดุ  
 4. ผูท้ดสอบใชม้อืซา้ยดงึผวิหนงัพรอ้มไขมนัใตผ้วิหนงับรเิวณดา้นในของน่องขึน้ใน
แนวตัง้ เหนือระดบัเครือ่งหมายทีท่ าไวป้ระมาณ 1 เซนตเิมตร แลว้ใชเ้ครือ่งวดัความหนาไขมนั
ใตผ้วิหนงัทีถ่อือยู ่ในมอืขวาหนีบลงไปบนเนื้อทีม่อืซา้ยจบัอยูใ่นระดบัเดยีวกบัเครือ่งหมายทีท่ า
ไว ้รอประมาณ 1-3 วนิาท ีจนกระทัง่เขม็สเกลนิ่ง แลว้จงึอ่านคา่จากสเกลของเครือ่งวดัความ
หนาไขมนั 
 5. ท าการวดัในขอ้ 4 อกีครัง้หนึ่ง แลว้หาคา่เฉลีย่จากการวดัทัง้ 2 ครัง้ บนัทกึคา่ทีไ่ด้
เป็นมลิลเิมตร 
 

การบนัทึกคะแนน 
 น าคา่เฉลีย่ของความหนาไขมนัใตผ้วิหนงัทีว่ดัไดท้ัง้ 2 ต าแหน่ง มาแปลงเป็น
เปอรเ์ซน็ตข์อง ไขมนัทีส่ะสมในรา่งกายจากสมการต่อไปนี้ 
 เดก็ชาย 
 เปอรเ์ซน็ของไขมนัทีส่ะสมในรา่งกาย = (0.735X ผลรวมของค่าเฉลีย่ความหนาของ
ไขมนั ใตผ้วิหนงับรเิวณตน้แขนดา้นหลงั และน่องดา้นใน) + 1.0 
 เดก็หญิง 
 เปอรเ์ซน็ของไขมนัทีส่ะสมในรา่งกาย = (0.610 X ผลรวมของค่าเฉลีย่ความหนาของ
ไขมนั ใตผ้วิหนงับรเิวณตน้แขนดา้นหลงั และน่องดา้นใน) + 5.1 
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ลกุนัง่ 60 วินาที 

(Sit - Ups 60 Seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ เพือ่ทดสอบความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเนื้อทอ้ง 
ค่าความเช่ือมัน่  0.85 
ค่าความเท่ียงตรง  1.00 
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ 
 1. เบาะรองพืน้ หรอืสนามหญา้นุ่ม 
 2. นาฬกิาจบัเวลา 1/100 วนิาท ี
วิธีการปฏิบติั  
 ใหผู้ร้บัการทดสอบนอนหงายชนัเขา่ทัง้สองขา้งท ามุมประมาณ 90 องศา ฝ่าเทา้สองขา้งวาง 

ราบกบัพืน้ หา่งกนัประมาณ  1 ชว่งไหล่ พรอ้มกบัมอืวางแตะทีห่น้าขาทัง้สองขา้ง ใหผู้ช้ว่ยการทดสอบ 
นัง่อยูท่ีป่ลายเทา้ของผูร้บัการทดสอบ แลว้ใชม้อืจบัทีบ่รเิวณใตข้อ้พบัเขา่ทัง้สองขา้ง  
 เมือ่ไดย้นิสญัญาณ “เริม่ ”สูท่่านัง่ แลว้กม้ล าตวัใหศ้รีษะผา่น ใหผู้ร้บัการทดสอบยกล าตวัขึน้
ไประหว่างเขา่ โดยใชแ้ขนทัง้สองขา้งเหยยีดตรงไปใหป้ลายนิ้วมอืแตะเสน้ตรงทีพ่ืน้ในระดบัเดยีวกบั 
ปลายเทา้ทัง้สองขา้ง แลว้นอนลงกลบัสูท่่าเริม่ตน้ โดยจะตอ้งใหส้ะบกัทัง้สองขา้งแตะพืน้ นบัเป็น 1 

นไปจนครบครัง้ และปฏบิตัเิชน่นี้ต่อเนื่องกั 60 วนิาที  
ระเบียบการทดสอบ 
 ในการทดสอบจะไมน่บัจ านวนครัง้ในกรณีต่อไปนี้  
 1 .มอืทัง้สองขา้งไมไ่ดว้างแตะทีบ่รเิวณหน้าขาทัง้สองขา้ง  
 2 .ในขณะกลบัลงไปสูท่่าเริม่ตน้ สะบกัไมแ่ตะพืน้   
 3 . ปลายนิ้วมอืทัง้สองขา้งไมไ่ดย้ืน่ไปแตะเสน้ตรงทีพ่ืน้ในระดบัเดยีวกบัปลายเทา้  
 4 .ผูร้บัการทดสอบใชม้อืหรอืขอ้ศอกยนัพืน้ เพือ่ดนัล าตวัลุกขึน้   
การบนัทึกผล  
 บนัทกึจ านวนครัง้ทีท่ าไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายในเวลา 60 วนิาท ีโดยใหผู้ร้บัการทดสอบท าการ 
ทดสอบเพยีงครัง้เดีียว 
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ดนัพืน้ 30 วินาที 
(Push-Ups 30 Seconds) 

 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ  เพือ่วดัความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเนื้อแขนและ  
    กลา้มเนื้อสว่นบนของรา่งกาย  
ค่าความเช่ือมัน่   0.73  
ค่าความเท่ียงตรง   0.80  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
 1. เบาะรองพืน้ หรอืสนามหญา้นุ่ม  
 2. นาฬกิาจบัเวลา 
วิธีการปฏิบติั  
 ใหผู้ร้บัการทดสอบอยูใ่นท่านอนคว ่า เหยยีดตวัตรง ตัง้ศอกขึน้โดยใชฝ่้ามอืทัง้สองขา้งดนัไว ้

ณะปลายนิ้วชีต้รงไปดา้นหน้า กบัพืน้ ใหฝ่้ามอืทัง้สองขา้งวางราบบนพืน้ในระดบัเดยีวกบัไหล่ในลกัษ
ให ้มอืทัง้สองขา้งหา่งกนัเท่ากบัความกวา้งของชว่งไหล่ของตนเอง ขาเหยยีดตรงไปดา้นหลงั โดยให้
เทา้ทัง้ สองขา้งชดิตดิกนั วางเทา้ในท่าตัง้ใหป้ลายเทา้สมัผสัพืน้  
 ในขณะทีผู่ท้ดสอบเตรยีมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตั ิล าตวัจะตอ้งเหยยีดตรง ใชแ้ขนดนัพืน้ยกตวัลอย 
ขึน้จนกระทัง่แขนทัง้สองอยูท่่าขอ้ศอกเหยยีดตงึ เมือ่ไดย้นิสญัญาณ “เริม่ ”รบัการทดสอบยบุศอก ใหผู้้
ลงทัง้สองขา้ง โดยใหข้อ้ศอกงอท ามุม 90 องศา ในขณะทีแ่ขนท่อนบนขนานกบัพืน้ แลว้ดนัพืน้แขน 
เหยยีดตรงเพือ่ยกล าตวักลบัขึน้มาอยูใ่นท่าเดมิ นบัเป็น 1 ครัง้ ใหผู้ร้บัการทดสอบปฏบิตัติ่อเนื่องกนั 
จนครบ 30 วนิาท ี
ระเบียบการทดสอบ  
 1. ผูท้ดสอบจะตอ้งสงัเกตล าตวัของผูร้บัการทดสอบใหเ้หยยีดตรงตลอดเวลาของการ ทดสอบ 
แขนทัง้สองอยูใ่นท่าขอ้ศอกเหยยีดตรงก่อนจะยุบขอ้ศอกลง เพือ่การดนัพืน้และยกล าตวัขึน้  
 2. ในขณะทีย่บุขอ้ศอกลง บรเิวณหน้าอก สะโพก และตน้ขาของผูร้บัการทดสอบ จะตอ้งไม ่
สมัผสัพืน้  
การบนัทึกคะแนน  
 บนัทกึจ านวนครัง้ทีท่ าไดอ้ยา่งถูกตอ้งภายในเวลา 30 วนิาท ีโดยใหผู้ร้บัการทดสอบท าการ 
ทดสอบเพยีงครัง้เดยีว 
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ยืนกระโดดไกล 
(Standing Broad Jump) 

 

 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ  เพือ่วดัความแขง็แรงและก าลงัของกลา้มเนื้อขา 
ค่าความเช่ือมัน่    0.83  
ค่าความเท่ียงตรง   0.80  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
 1. แผน่ยางส าหรบัยนืกระโดดไกล มสีเกลบอกระยะทางเป็นเซนตเิมตร  
 2. เทปวดัระยะ )หากจ าเป็นในกรณีไม่มแีผน่ยางกระโดดไกล ( และไมท้ีส่ าหรบัวดั
ระยะทาง  
 3. แปรงปัดฝุ่ นหรอืผา้เชด็พืน้ )ในกรณีใชแ้ผน่ยาง (  
วิธีการปฏิบติั  
 1. ใหผู้ร้บัการทดสอบยนืแยกเทา้ห่างกนัประมาณความกวา้งของช่วงไหล่ โดยปลาย
เทา้ทัง้ สองขา้งเสมอกนัวางชดิดา้นหลงัของเสน้เริม่  
 2. ยอ่เขา่พรอ้มกบัเหวีย่งแขนไปทางดา้นหลงัเพือ่หาจงัหวะในการกระโดด โดยเทา้ทัง้
สอง ขา้งไม่เคลื่อนที ่เมือ่ไดจ้งัหวะใหก้ระโดดไปขา้งหน้าใหไ้ดร้ะยะทางไกลทีส่ดุ และขณะลงสู่
พืน้ใหผู้ร้บั การทดสอบยอ่เขา่ทัง้สองขา้งลงเลก็น้อยเพือ่ป้องกนัการกระทบกระเทอืนของขอ้เขา่
และขอ้เทา้ ท าการ ทดสอบจ านวน 2 ครัง้ ไมต่ดิต่อกนั 
 3. การวดัระยะทางของการกระโดด ใหว้ดัจากจุดทีส่น้เทา้หรอืสว่นใดสว่นหนึ่งของ
รา่งกาย สูพ่ืน้ทีใ่กลเ้สน้เริม่มากทีส่ดุ โดยใหผู้ช้ว่ยท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลและบนัทกึระยะทางที่
กระโดดไดล้งใน แบบบนัทกึการทดสอบ คดิระยะทางทีก่ระโดดไดเ้ป็นเซนตเิมตร ถา้มเีศษสงู
กวา่ 0.5 เซนตเิมตร ใหปั้ดเป็น จ านวนเตม็ของค่าเซนตเิมตรทีส่งูขึน้ หรอืถา้มเีศษต ่ากวา่ 0.5 
เซนตเิมตร ใหปั้ดเป็นจ านวนเตม็ของค่า เซนตเิมตรทีต่ ่าลง  
การบนัทึกผล  
 วดัระยะทางทีก่ระโดดไดเ้ป็นจ านวนเตม็ของเซนตเิมตร และบนัทกึผลการทดสอบของ
ครัง้ที ่กระโดดไดไ้กลทีส่ดุ 



  236 

นัง่งอตวัไปข้างหน้า 
(Sit and Reach) 

 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ  เพือ่วดัความอ่อนตวัของกลา้มเนื้อหลงัและตน้ขาดา้นหลงั  
ค่าความเช่ือมัน่   0.95  
ค่าความเท่ียงตรง   1.00  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  กล่องเครือ่งมอืวดัความอ่อนตวั ขนาดสงู 30 เซนตเิมตร  
    มสีเกลของการวดัระยะทางตัง้แต่คา่ลบถงึคา่บวกเป็น
เซนตเิมตร 
วิธีการปฏิบติั  
 ใหผู้ร้บัการทดสอบนัง่ตวัตรง เหยยีดขาตรงไปขา้งหน้า เขา่ตงึ ใหฝ่้าเทา้ตัง้ขึน้และวาง

รงไปราบชดิ กล่องวดัความอ่อนตวั เหยยีดขอ้ศอกทัง้สองขา้งในทา่คว ่ามอืแลว้ยืน่แขนต
ขา้งหน้า โดยใหฝ่้ามอื ทัง้สองขา้งวางคว ่าซอ้นทบักนัพอด ีแลว้ใหผู้ร้บัการทดสอบค่อยๆ กม้
ล าตวัไปขา้งหน้าพรอ้มกบัเหยยีด แขนทีม่อืคว ่าซอ้นทบักนัไปวางไวบ้นกล่องวดัความอ่อนตวั
โดยใหไ้ดไ้กลทีส่ดุ จนไม่สามารถกม้ล าตวัลง ไปไดอ้กี ใหผู้ร้บัการทดสอบกม้ล าตวัคา้งไว ้ 3 
วนิาท ีแลว้กลบัมาสูท่า่นีัี ่งตวัตรง ท าการทดสอบจ านวน 2 ครัง้ตดิต่อกนั  
ระเบียบการทดสอบ  
 1 .สอบจะตอ้งถอดรองเทา้ในการทด  
 2 .ในขณะทีก่ม้ล าตวัเพือ่ยืน่แขนไปขา้งหน้าใหไ้ดไ้กลทีส่ดุนัน้ เขา่ตอ้งไมง่อ  
 3 .หา้มผูเ้ขา้รบัการทดสอบโยกตวัชว่ยขณะทีก่ม้ล าตวัลง  
การบนัทึกคะแนน  
 บนัทกึระยะทางทีท่ าไดเ้ป็นเซนตเิมตร โดยบนัทกึคา่ทีด่ทีีส่ดุจากการทดสอบ 2 ครัง้  
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ว่ิงอ้อมหลกั 
(Zig – Zag Run) 

 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ  เพือ่วดัความแคล่วคล่องวอ่งไว  
ค่าความเช่ือมัน่   0.81  
ค่าความเท่ียงตรง   1.00  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
 1. หลกัสงู 100 เซนตเิมตร จ านวน 6 หลกั  
 2. เทปวดัระยะทาง  
 3. นาฬกิาจบัเวลา 1/100 วนิาท ี 
การเตรียมสถานท่ีในการทดสอบ  
 ก่อนการทดสอบ ผูท้ดสอบจะตอ้งเตรยีมสถานทีด่งันี้ คอื จากเสน้เริม่วดัระยะทางในแนวตรง 
หา่งขึน้ไปเป็นระยะทาง 5 เมตร จะเป็นจุดในการวางหลกัที ่1 จากหลกัที ่1 ในแนวเสน้เดยีวกนั วดั 
ระยะทางหา่งจากหลกัที ่1 มา 4 เมตร จะเป็นจุดในการวางหลกัที ่3 และเช่นเดยีวกนั จากหลกัที ่3 วดั 
ระยะทางหา่งมาอกี 4 เมตร จะเป็นจุดวางหลกัที ่5 จากหลกัที ่1, 3 และ 5 ท ามุม 45 องศา ไป
ดา้นหน้า จะเป็นต าแหน่งในการวางหลกัที ่2, 4 และ 6 ซึง่ในแต่ละหลกันัน้จะมรีะยะทางหา่งกนัจุดละ 
4 เมตร เชน่เดยีวกนั และหลกัในแถวทีส่องจะหา่งจากแถวทีห่นึ่งเป็นระยะทางในแนวตัง้ฉาก จุดละ 2 
เมตร 
ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการเตรยีมสถานทีแ่ละอุปกรณ์ส าหรบัการวิง่ออ้มหลกั 



  238 

วิธีการปฏิบติั  
 ใหผู้ร้บัการทดสอบยนือยูห่ลงัเสน้เริม่ เมือ่ไดร้บัสญัญาณ “เริม่ ”ผูร้บัการทดสอบจะวิง่
ตรงไป ออ้มซา้ยในหลกัที่ 1 แลว้ไปออ้มขวาในหลกัที ่2 ต่อไปจะออ้มซา้ยในหลกัที ่3 ออ้มขวา
ในหลกัที ่4 ออ้ม ซา้ยในหลกัที ่5 และออ้มขวาในหลกัที ่6 ต่อจากนัน้กจ็ะวิง่กลบัมาออ้มขวาใน
หลกัที ่5 ออ้มซา้ยในหลกั ที ่4 ออ้มขวาในหลกัที ่3 ออ้มซา้ยในหลกัที ่2 และออ้มขวาในหลกัที ่
1 แลว้วิง่ผ่านเสน้เริม่ไปอย่าง รวดเรว็  
ระเบียบการทดสอบ  
 หากผูร้บัการทดสอบวิง่ผดิเสน้ทางตามทีก่ าหนด หรอืสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกาย
สมัผสักบั หลกัทีว่างไว ้ใหห้ยุดพกั และท าการทดสอบใหม ่ 
การบนัทึกคะแนน  
 บนัทกึเวลาทีผู่เ้ขา้รบัการทดสอบเริม่ตน้ออกวิง่จากเสน้เริม่ จนกระทัง่วิง่ไปออ้มหลกั
ครบทัง้ 6 หลกั และวิง่กลบัไปถงึเสน้ชยั เป็นวนิาท ีโดยบนัทกึเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง ใหท้ า
การทดสอบเพยีงครัง้ เดยีว 
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ว่ิงระยะไกล 
(Distance Run) 

 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคก์ารทดสอบ  เพือ่วดัความอดทนของระบบหวัใจและระบบไหลเวยีนเลอืด  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
 1. นาฬกิาจบัเวลา 1/100 วนิาท ี 
 2. สนามทีม่ลีู่วิง่ หรอืทางวิง่พืน้ราบ  
ระยะทางในการว่ิง  
 ระยะทาง 1,200 เมตร ส าหรบัเดก็ชายและเดก็หญงิ ทีม่อีายุระหวา่ง 7-12 ปี  
 ระยะทาง 1,600 เมตร ส าหรบัเดก็และเดก็หญงิ ทีม่อีายรุะหวา่ง13-18 ปี  
วิธีการปฏิบติั  
 เมือ่ใหส้ญัญาณ " เข้าท่ี  "ผูร้บัการทดสอบยนืในลกัษณะเทา้น าเทา้ตามโดยใหเ้ทา้หนึ่ง

สอบพรอ้มและนิ่ง ผูท้ดสอบปล่อยตวัดว้ยค าสัง่แตะที ่เสน้เริม่ เมือ่ผูร้บัการทด "ไป "ผูร้บัการ
ทดสอบออกวิง่ไป ตามเสน้ทางทีก่ าหนดใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้ท าการทดสอบจ านวน 1 ครัง้  

 
ระเบียบการทดสอบ  
 1. หากผูร้บัการทดสอบไม่สามารถวิง่ไดต้ลอดระยะทางทีก่ าหนดได ้กใ็หเ้ดนิสลบักบัวิง่ 
หรอืเดนิเรว็ไปจนครบระยะทาง  
 2. ผูร้บัการทดสอบทีไ่ม่สามารถวิง่ /เดนิ ไดต้ลอดระยะทางทีก่ าหนด จะไม่มกีารบนัทกึ
เวลา และตอ้งท าการทดสอบใหม่ 
 3. หากโรงเรยีนไม่มลีู่วิง่ ใหด้ดัแปลงจากสนามหรอืทางวิง่อื่นๆ โดยใหม้รีะยะทางครบ
ตามที ่ก าหนดไว ้ 
 

การบนัทึกคะแนน  
 บนัทกึเวลาทีว่ ิง่ไดเ้ป็นนาทแีละวนิาท ี
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ค่าดชันีมวลกาย )BMI)  
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แบบบนัทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบัเดก็ไทย 
อายุ 7-18 ปี 

    ทดสอบวนัที ่…………….เดอืน ...........................พ.ศ........ . . 
ชือ่-นามสกุล ......................................................................................  เพศ      ชาย       หญงิ 
วนั เดอืน ปี เกดิ  ..........................................................อายุ  .............ปี ..... .......เดอืน ........  
น ้าหนกั  ......................................กโิลกรมั   สว่นสงู............................................... เซนตเิมตร 
ระดบัชัน้  ..................หอ้ง..............โรงเรยีน..............................................  จงัหวดั ................ 
 

รายการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 

หน่วย 
ครัง้ที ่1  ครัง้ที ่2 

1. วดัความหนาของไขมนัใตผ้วิหนงั  
- บรเิวณตน้แขนดา้นหลงั (Triceps) 
- บรเิวณน่องดา้นใน (Medial Calf) 

………… 
………… 

………… 
………… 

มลิลเิมตร 
มลิลเิมตร 

2. ลุก – นงั 60 วนิาท ี  ครัง้ 
3. ดนัพืน้ 30 วนิาท ี  ครัง้ 
4. ยนืกระโดดไกล   เซนตเิมตร 
5. นัง่งอตวัไปขา้งหน้า   เซนตเิมตร 
6. วิง่ออ้มหลกั  วนิาท ี
7. วิง่ระยะไกล  นาทแีละวนิาท ี
8.ดชันีมวลกาย   
 
* การทดสอบวิง่ระยะไกล เดก็ชายและเดก็หญงิอาย ุ7-12 ปี ใชร้ะยะทาง 1,200 เมตร 
เดก็ชายและเดก็หญงิอาย ุ13-18 ปี ใชร้ะยะทาง 1,600 เมตร  

ลงชือ่__________________________________ 
         ผูท้ าการทดสอบ 
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ข้อปฏิบติัในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 1. ครูต้องเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณ์และสนามที่จะใช้ในการทดสอบไว้ให้พร้อม โดย
จะตอ้ง ส ารวจตรวจสอบความพรอ้มและคุณภาพของเครือ่งมอืและอุปกรณ์เหล่านัน้ไวด้ว้ย  
 2. แบบฟอร์มที่จะใช้ในการบนัทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเป็นสิ่งส าคญัมากที่ครู
จะต้อง เตรยีมและเขยีนชื่อเดก็ไวใ้หค้รบ พรอ้มทัง้ชัง่น ้าหนักวดัส่วนสูงไวล้่วงหน้าก่อนท าการ
ทดสอบจรงิ ประมาณ 1 สปัดาห ์เมื่อด าเนินการทดสอบครกูจ็ะสามารถบนัทกึขอ้มลูไดท้นัทโีดย
ไม่ตอ้งเสยีเวลาในการ กรอกขอ้มลูของน ้าหนกัและสว่นสงูอกี  
 3. ครจูะตอ้งวางแผนการด าเนินงานในการทดสอบสมรรถภาพทางกายใหเ้รยีบรอ้ย โดย 
จะตอ้งวางรปูแบบการทดสอบในแต่ละรายการว่า จะใชเ้วลาในการทดสอบนานประมาณเท่าใด 
การ เตรยีมการในลกัษณะนี้ จะเป็นการช่วยท าให้การด าเนินการในการทดสอบเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไม่เสยีเวลา ไม่สบัสน ขอ้มลูทีไ่ดก้จ็ะมคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ  
 4. ในระหว่างทีม่กีารทดสอบอยู่นัน้ ครูจะไม่อนุญาตใหเ้ดก็คนอื่นๆ ทีย่งัไม่ถงึรอบของ
ตนเอง ในการทดสอบ ไปท ากจิกรรมการออกก าลงักายหรอืการเล่นอื่นๆ เพราะการออกก าลงั
กายและการไป เล่นของเดก็จะมผีลต่อขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบ  
 5. ในการทดสอบบางรายการ หากจ าเป็นจะตอ้งมผีูช้่วยในการทดสอบ ครูจะตอ้งมัน่ใจ
วา่ได ้ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัรายละเอยีดของการทดสอบ วธิดี าเนินการและวธิกีารบนัทกึขอ้มลู
กบัผูช้ว่ยใน การทดสอบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้  
 6. ก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครคูวรใชเ้วลาสัน้ๆ ในการอธบิายใหเ้ดก็ฟังว่า 
การ ทดสอบนี้เป็นการวดัและประเมนิผลความสามารถของเดก็แต่ละคน ไม่ใชก่ารแขง่ขนั ดงันัน้
เดก็ควรจะ ปฏบิตัใิหด้ทีีสุ่ดเพื่อเป็นขอ้มูลของตนเอง ต่อจากนัน้ครูกจ็ะต้องสาธติวธิกีารปฏบิตัิ
ใหเ้ดก็ดอูยา่งชา้ๆ ดว้ย  
 7. ก่อนการทดสอบเพื่อบันทึกคะแนนในแต่ละรายการ ครูควรให้เด็กได้ทดลอง
ปฏบิตักิาร ทดสอบรายการนัน้ๆ เสยีก่อน ส าหรบัรายละเอยีดของการทดสอบในแต่ละรายการ
นัน้กใ็หป้ฏบิตัติาม วธิทีดสอบทีไ่ดบ้อกรายละเอยีดไวแ้ลว้ในรายการทดสอบนัน้ ๆ 
 8 . ครูต้องส ารวจเดก็ก่อนว่ามเีดก็คนใดที่มโีรคประจ าตวัหรอืก าลงัเจบ็ป่วย และยงัไม่
ควร อนุญาตให้เด็กท าการทดสอบ จนกว่าจะมัน่ใจว่าเด็กจะได้รบัความปลอดภัยและไม่มี
อนัตรายจากโรค ประจ าตวันัน้ๆ  
 9 .ก่อนการทดสอบ ครูควรใหเ้ดก็ทุกคนได้มกีารอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็นการยดืเ สน้ยดื
สาย อาจจะปฏบิตัโิดยการวิง่อยู่กบัที ่หมุนแขน เหยยีดแขน บดิล าตวั หรอืเคลื่อนไหวแขน ขา 
ล าตวัโดยวธิ ีอื่น ๆ ทัง้นี้เพือ่กระตุน้ใหก้ลา้มเนื้อ เอน็ และขอ้ต่อมคีวามพรอ้มในการทดสอบ  
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 10 .เนื่องจากการทดสอบจะต้องท าหลายรายการ ครูผู้สอนอาจจะแบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 2 น หรืออาจท าการทดสอบให้เสร็จสิ้นภายในวั 1 วัน ข้อที่ควรค านึงก็คือ หาก

ครผููส้อนปฏบิตัอิย่างใด อยา่งหนึ่งกจ็ะตอ้งเลอืกปฏบิตัวิธิเีดยีวกนักบัการทดสอบทุกครัง้  
 11 .ในระหว่างการทดสอบหากเด็กได้รบัอุบัติเหตุจากการทดสอบหรือเกิดอาการ
ผดิปกตขิอง ร่างกายในรายการใดรายการหนึ่ง ครูจะตอ้งใหเ้ดก็คนนัน้หยุดท าการทดสอบทนัท ี
และหาเวลามาท า การทดสอบเพิม่เตมิในภายหลงัเมือ่เดก็หายเป็นปกตดิแีลว้ 
 

ขัน้ตอนการน าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายไปใช้และข้อคิดเหน็ 
ส าหรบัการจดัโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในโรงเรียน 

 
 1. ศกึษาและท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องโครงการสมรรถภาพทาง
กาย ของโรงเรยีน 
 2 .ศกึษาและท าความเขา้ใจให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ องค์ประกอบสมรรถภาพ
ทาง กายที่ต้องการวดั รายละเอยีดและวธิกีารปฏบิตัขิองรายการทดสอบในแต่ละรายการ ขอ้

งการปฏบิตัแิบบทดสอบบางรควรระวงัใน ระหว่า ายการ เพื่อไม่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ 
การบนัทกึคะแนน การวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการแปลผล เพราะรายละเอยีดเหล่านี้จะเป็น
การเตรยีมตวัเบือ้งตน้ของ ผูป้ฏบิตั ิทัง้นี้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืได ้ 
 3 .า และผูเ้กี่ยวขอ้งทุกคนครูพลศกึษ  จะต้องซกัซ้อมวธิกีารปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิความรู้
ความ เขา้ใจตรงกนัในรายละเอยีดของแบบทดสอบทุกรายการ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดที่
อาจเกดิขึน้ โดยความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจจะเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา ขณะทีม่กีาร
เกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 4 . ครูพลศึกษา และคณะผู้ท างานทุกคน จะต้องวางแผนร่วมกนัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูวา่ จะด าเนินการไปในลกัษณะใด ใครรบัผดิชอบในสว่นไหน การพบปะพดูคุย แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ และเตรยีมการร่วมกนั ถอืเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัมาก คณะผูท้ างานไม่ควรคาดคดิ
และสรุปเอง ทุกคน ควรทีจ่ะตอ้งทราบว่าตนเองมบีทบาทและจะรบัผดิชอบในการท าอะไร การ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลในการ ทดสอบสมรรถภาพทางกายของเดก็ในโรงเรยีนซึ่งมจี านวนมากและ
ใชแ้บบทดสอบหลายๆ รายการ เชน่นี้ มคีวามตอ้งการการมรีะเบยีบวนิยัของเดก็ การวางแผนที่
ทีม่คีวามรดักุม เป็นไปตามขัน้ตอนและม ีวธิปีฏบิตัอิย่างชดัเจน จะเป็นการช่วยลดความยุ่งยาก 
วุ่นวาย ลดเวลา ลดค่าใชจ้่ายลงไดอ้ย่างมาก และยงัท าใหข้อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาไดน้ัน้มคีวาม
น่าเชือ่ถอื สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อย่างอื่นไดอ้ย่างมคีุณคา่   

ดงันัน้ครพูลศกึษาและคณะผูท้ างานไมค่วรละเลยในเรือ่งต่างๆ เหล่านี้  
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5 .น าแผนงานและวธิกีารด าเนินการในการเกบ็รวมรวมขอ้มูลทุกขัน้ตอน ไปหารอืและ
ยนความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารของโรงเรยีนและผูเ้กีย่วขอ้งคนอื่นๆ ในโรงเรยีน โครงการปลี่แลก เ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรยีน เป็นโครงการใหญ่ทีต่อ้งการการสนับสนุนและร่วมมอื
ายของจากบุคลากรทุก ฝ่ โรงเรยีน โครงการนี้จะส าเรจ็ลุล่วงไปไม่ไดห้ากไม่ไดร้บัความเหน็ชอบ

และความร่วมมอื เป็น หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงของครพูลศกึษาและทมีงานทีจ่ะตอ้ง
ท าความเขา้ใจ โดยการใหข้อ้มลูและการประชาสมัพนัธใ์หทุ้กคนไดร้บัทราบและเขา้ใจว่า ท าไม
ต้องมโีครงการทดสอบสมรรถภาพทาง กายในโรงเรยีน ใครเป็นผูท้ี่ไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น และโดยบทบาทของบุคลากรในโรงเรยีน ทุกคนจะเขา้มามสี่วนร่วมในโครงการนี้ได้
อย่างไร ขอ้มูลและรายละเอยีดต่างๆ เหล่านี้จะต้องชดัเจน และมแีนวทางในการปฏบิตัแิละเกดิ
ภาพแก่ทุกคน ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ทีไ่ดร้บัจาก ผูบ้รหิารและผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 
ครูพลศึกษาจะต้องรับฟังและแก้ไข หากจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อ ความเหมาะสม และ
จ าเป็นต้องอธบิายหากยงัมผีูไ้ม่เขา้ใจ สบัสน และเขา้ใจผดิ ครูพลศกึษาจะต้องม ีความรูค้วาม
เขา้ใจในองค์ความรูอ้ย่างแท้จรงิ สามารถอธบิายตามหลกัวชิาการได้ และขณะเดยีวกนั หาก
ตอ้งชีแ้จงเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเพือ่ใหก้ระบวนการของการทดสอบเป็นไปอย่างถูกตอ้งแลว้ 
ครพูลศกึษาและทมีงานกไ็ม่ควรนิ่งนอนใจและเฉยเมยทีจ่ะชีแ้จง หากทุกอย่างด าเนินการอย่างมี
ข ัน้ตอน และมรีะบบ มกีรอบเวลาเป็นเครื่องก าหนดก็เป็นที่เชื่อแน่ว่า โครงการนี้จะส าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่าง ไวอ้ย่างแน่นอน  
 6 .ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เนื่องจากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบัเดก็ไทย 

อายุ 4-6 ปี เป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยรายการทดสอบหลายรายการ ครูพลศกึษาจะต้อง
เก็บข้วางแผนการ เก็บข้อมูลไว้ให้ดีว่า จะ อมูลในรายการไหน วนัใด จะเก็บข้อมูลวนัละกี่

รายการ แผนงานดงักล่าวจะ ไม่เป็นขอ้ตายตวั เพราะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในแต่ละโรงเรยีนจะ
แตกต่างกนั ทัง้ในส่วนของจ านวน นักเรยีน สภาพของดนิฟ้าอากาศ ตารางกจิกรรมนักเรยีน 
และช่วงระยะเวลาของการด าเนินการ รายละเอยีดเหล่านี้ ครูพลศกึษาและทีมงานสามารถใช้
วจิารณญาณของตนเองได้ตามความเหมาะสม หลักการที่ส าคญัคือ จะต้องค านึงถึงสภาพ
ทางดา้นร่างกายและความพรอ้มของเดก็ในแต่ละช่วงอายุ โดยพยายามไม่ใหเ้ดก็เหน็ดเหนื่อย
เกนิไป และควรค านึงถงึผลทีอ่าจกระทบต่อความสามารถในการ ปฏบิตัขิองเดก็ เช่น เดก็ผ่าน
การทดสอบบางรายการซึง่อาจมผีลต่อการทดสอบในรายการต่อไป อย่างไร กต็าม หากเป็นการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายตามปกต ิกอ็าจไม่มผีลมากมายนัก นอกจาก ครพูลศกึษาประสงค์
จะเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการสรา้งเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของเดก็ในระดบั อายุ
ต่างๆ กนั ซึง่กระบวนการนี้ จ าเป็นจะตอ้งวางกรอบการท างานใหช้ดัเจนและปฏบิตัใิหเ้หมอืนๆ 
กนั ทุกขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลที่จะน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการเปรยีบเทยีบได้
ต่อไป  
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 7 .ขอ้มูลทีไ่ดม้าจากการทดสอบนัน้ จะต้องน าไปด าเนินการวเิคราะหต์ามกระบวนการ
งนี้และ ขัน้ตอนทางสถิติ ทั ้ โดยขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น อาจจะน าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์เพือ่ การศกึษาสถานะทางสขุภาพและสมรรถภาพทางกายของเดก็ หรอืเพือ่ประโยชน์
ในการใหค้ะแนนซึง่ถอื เป็นสว่นหนึ่งของการวดัและประเมนิผลวชิาพลศกึษา หรอืเพือ่ประโยชน์
ต่อการสรา้งเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถภาพทางกายของโรงเรยีน ของจงัหวดั ของเขตการศกึษา 
หรือของประเทศเป็นต้น ครูพลศึกษาจะต้องเร่งรีบด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เมื่อได้ผลจากการ วิเคราะห์มาแล้ว ก็จะต้องเร่งรีบ
ด าเนินการรายงานผลนัน้ใหทุ้กๆ ฝ่ายได้รบัทราบการรายงานผลจะตอ้งท า อย่างละเอยีดถีถ่ว้น 
ชีใ้หเ้หน็ประเดน็ต่างๆ อย่างชดัเจน มเีหตุผลพรอ้มทัง้สรุปใหเ้หน็ถงึสภาพปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการด าเนินโครงการ ส าหรบัการแจง้ผลสมรรถภาพทางกายของ เดก็
ใหก้บัครแูละผูป้กครองไดร้บัทราบนัน้ นบัเป็นเรื่องทีส่ าคญัและจ าเป็นมาก เพราะผูป้กครองและ 
ครจูะเป็นกลุ่มบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัทีจ่ะไดห้าหนทางช่วยเหลอื สง่เสรมิ และสนบัสนุนในเรือ่ง 
สมรรถภาพทางกายของเดก็ๆ ต่อไป  
 8. การทดสอบสมรรถภาพทางกายในโรงเรยีนนัน้ ควรจะท าปีละ 2 ครัง้ คอืเมื่อเริม่เปิด
เรยีน ในภาคต้น ทัง้นี้เพื่อครูพลศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งจะได้ทราบถงึสภาวะทางสุขภาพ และ
สมรรถภาพทาง กายของเดก็ๆ ก่อนที่จะท าโครงการอื่นๆ ให้เดก็ต่อไป เมื่อเสรจ็สิ้นโครงการ
ตลอดทัง้ปีแลว้ ก่อนจะปิด ภาคเรยีนในภาคปลาย กค็วรด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของเด็กๆ อีกครัง้หนึ่ง ผลที่ได้จาก การทดสอบทัง้ 2 ครัง้จะเป็นขอ้มูลที่ครูสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดใ้นหลายๆ วตัถุประสงค ์ 
 9. ครูพลศกึษาและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ควรจะได้น าผลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายของ เด็กมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรบัปรุงหลกัสูตรการจดัการเรยีนการสอนวชิาพล
ศกึษา ตลอดจนการ พฒันาโครงการต่างๆ เพื่อจะได้เสรมิสรา้งความแขง็แรงและสมบูรณ์ของ
ร่างกายของเด็ก การมขี้อมูลที่ ได้มาจากข้อค้นพบจากการศึกษาจะเป็นหลกัฐานยนืยนัและ
สนบัสนุนในการปรบัเปลีย่นกจิกรรมต่างๆ ไดโ้ดยงา่ยและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  
 10. มผีูบ้รหิารและบุคคลทัว่ไปอกีจ านวนไม่น้อย ทีย่งัมคีวามคดิไม่เหน็ดว้ยกบัการทีจ่ะ
ให ้เดก็ ไดม้กีารฝึกฝนท่าทางการปฏบิตัแิบบทดสอบรายการต่างๆ เพราะคดิว่าการท าเช่นนัน้ 
จะท าให้เดก็ ไม่ยอมเขา้ร่วมกจิกรรมการออกก าลงักายและเล่นกฬีาอย่างอื่นเลย แต่พยายาม
ฝึกฝนรายการทดสอบ สมรรถภาพต่างๆ เพื่อการไดค้ะแนนด ีแลว้จะลม้เลกิการออกก าลงักาย
ในระยะต่อไปการเสรมิสรา้ง สมรรถภาพทางกายของเดก็นัน้ สามารถท าไดห้ลายรูปแบบทัง้ใน
ระหว่างทีเ่ดก็อยู่ในโรงเรยีนหรอือยู่ที ่บา้น หากเดก็ๆ ไดม้คีวามเขา้ใจ มทีศันคตทิีด่ตี่อการออก
ก าลงักายและเล่นกฬีา พวกเขากจ็ะเป็นผูท้ี ่สามารถสรา้งความแขง็แรงสมบูรณ์ใหก้บัตนเองได้
โดยอัตโนมตัิ แนวความคิดในการฝึกฝนตนเองเพื่อ การปฏิบัติให้ได้จ านวนมากครัง้ และ
สามารถส่งผลให้ได้รบัคะแนนดใีนการสอบก็คงค่อยๆ หายไปจาก แนวความคดิของพวกเขา 
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การทีน่ักเรยีนไดม้โีอกาสฝึกตนเองอย่างสม ่าเสมอ และปฏบิตัเิป็นเวลานานๆ คณะผูว้จิยัคดิว่า
เป็นการด ีและเอื้อประโยชน์ใหท้ัง้ต่อตวัของเขาเองและต่อโครงการ และพวกเขาจะได้ เรยีนรู้
และฝึกฝนในท่าทางทีถู่กตอ้ง ท่าทางทีค่วรจะเป็น และไม่เกดิอนัตราย เป็นการสรา้งบุคลกิ และ
ทา่ทางทีเ่หมาะสม อนัจะสง่ผลใหพ้วกเขาเป็นผูท้ีม่โีครงสรา้งของรา่งกายไดส้ดัสว่นเหมาะสมกบั
วยั ขณะเดียวกันเมื่อเขาได้ทราบถึงท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ความสามารถในการ
ปฏบิตักิารทดสอบ จะตอ้งน ามาพจิารณาดว้ย หากจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูส่วนนี้ไปประกอบการให้
คะแนน ครพูลศกึษาจะตอ้ง วางเกณฑก์ารตดัสนิไวอ้ย่างชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
การตดัสนิผลอาจจะต้องใชก้ารองิ เกณฑ์ (criterion referenced standard) มากกว่าการทีจ่ะองิ
กลุ่ม )norm referenced standard) ด้วย เหตุผลดงักล่าว เพื่อที่จะให้การด าเนินการโครงการ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรยีนบรรลุ วตัถุประสงค ์ครพูลศกึษาจงึมคีวามจ าเป็นที่
จะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู ้ความเขา้ใจดพีอในการวดัและ ประเมนิผลด้วย  (Edward and Frank, 
1992) 11. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จะเป็นโครงการทีม่คีวามสมบูรณ์และมคีุณค่า 
ก ็ต่อเมื่อครูพลศกึษาจะต้องรบีเร่งจดัท าเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของเดก็ในระดบั
อายุต่างๆ ในโรงเรยีนให้เป็นที่เรยีบร้อยครบถ้วนทุกระดบัอายุ จากเกณฑ์มาตรฐานระดบั
โรงเรยีนกจ็ะเป็นเกณฑ ์มาตรฐานระดบัจงัหวดั เกณฑม์าตรฐานระดบัภาค และเกณฑม์าตรฐาน
ระดบัชาตติ่อไป ผลทีไ่ดจ้าก การทดสอบสมรรถภาพทางกายควรจะไดน้ ามาเป็นพืน้ฐานในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในกลุ่ม สาระการเรยีนรูใ้นวชิาพลศกึษาและสุขศกึษา ตลอดจนใช้
เป็นเครือ่งมอืพืน้ฐานในการคดัเลอืกผูม้ ีความสามารถทางการกฬีา เพือ่รว่มเป็นนกักฬีาทมีชาติ
ไทยต่อไป 
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองเทคนิคการสอนทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 

ส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 
วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 

วทิยากร: อาจารยด์ร.อรญิชย ์พรหมเทพ และอาจารย ์ธนาศลิป์  ทองสมจติต ์
             
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้

ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการเคลื่อนไหวในรปูแบบต่าง ๆ   และสามารถเชือ่มโยงไปสูก่าร
น ารปูแบบการฝึกการเคลื่อนไหวสูก่ารจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆได ้
 ตวัช้ีวดั 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสอนทกัษะการเคลื่อนไหว
พืน้ฐานส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมทีกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐานจากการฝึกอบรมและสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

สาระส าคญั 
ความรูเ้กีย่วกบัการการเคลือ่นไหวพืน้ฐานสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน

ส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเพือ่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการเรยีนรู้
พลศกึษา 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ ) Knowledge) 
 1  .อธบิายและเขา้ใจถงึประโยชน์ การเคลือ่นไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 
       2  .ทราบถงึ ความสามารถในเรือ่งของสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีน  
 ด้านทกัษะกระบวนการ )skill,Practice) 
  1  .สามารถปฏบิตักิาร เคลื่อนไหวพืน้ฐานไดถู้กตอ้งและปลอดภยั 
 ด้านเจตคติ  )Attitude) 

3. ตระหนกัและเหน็ถงึความส าคญัของการการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 
4. มสีว่นรว่มในการปฏบิตัดิว้ยความกระตอืรอืรน้ และใหค้วามรว่มมอื 
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กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน (ขัน้เตรยีม) 
 1. วทิยากรสอบถามผูเ้ขา้รว่มบรรยาย เรือ่ง สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนชัน้
ระดบัประถมศกึษา ของกรมพลศกึษา  
ขั้นที่ 2  :  ขัน้สอนและกจิกรร  
 2. วทิยากร เริม่ ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายรว่มกบัผูเ้ขา้รบัฝึกอบรม โดย
ประกอบดว้ย 3 สถานี โดยสถานีละ 1 ชัว่โมงจะจดัสถานีดงันี้ 

2.1 การเคลื่อนไหวอยูก่บัที ่(Non locomotor Movement) 
2.2 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่(Locomotor Movement) 
2.3 การเคลื่อนไหวพรอ้มกบัอุปกรณ์หรอืวตัถุ (Movement with Equipment & 

Material) 
           3.สรุปโดยวทิยากรโดยการเทยีบผลทีไ่ดก้บัเกณฑพ์รอ้มกบัแปลผลของสมรรถภาพ
ของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในภาพรวม 
ช้ืนงานหรือภาระงาน 

1.  ใบความรู ้ 
ส่ือการเรียนรู้ 

1. นกหวดี 
2. กรวย / มารก์เกอร ์
3. ลกูฟุตบอล  ลกูเทนนิส   

แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 
1. อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
2 . อาคารพลศกึษาและนนัทนาการ )โรงยมิ(  
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                                  ใบความรู้ท่ี 5 
การเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันักเรียนประถมศึกษา 

 
การเคลื่อนไหวเบือ้งตน้ส าหรบัเดก็ปฐมวยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

การเคล่ือนไหวอยู่กบัท่ี )Non locomotor Movement) เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายเมือ่อยู ่ณ 
จุดใด ไหวออกจากจุดนัน้เลย ไดแ้ก่ การกม้ตวั การเหยยีดตวั การบดิตวั จุดหนึ่งและไมเ่คลื่อน 
การหมนุตวั การโยกตวั การแกวง่ หรอืการหมุนเหวีย่ง การเอยีง การดนั การดงึ การสัน่ การต ี
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนท่ี )Locomotor Movement) เป็นการเคลื่อนไหวจากทีห่นึ่งไปยงั
อกีทีห่นึ่ง ไดแ้ก่  

1. การเดนิ หมายถงึการเดนิแบบธรรมดา แต่เพือ่ความนิม่นวลและสวยงามขึน้กเ็พิม่
การย่อเขา่ เขา้ไปดว้ย อาจจะเดนิไปขา้งหน้าและเดนิถอยหลงักไ็ด  

2. การวิง่ หมายถงึ การวิง่แบบธรรมดาดว้ยการใชป้ลายเทา้ลงสูพ่ืน้ 
3. การกา้วเทา้แลว้ชดิ (Two- Step) หมายถงึการกา้วเทา้ไปขา้งหน้า 1 กา้ว แลว้ลาก

เทา้หลงัมาชดิสน้เทา้หน้าเรว็ ๆ  ขณะทีเ่ทา้หลงัมาชดิสน้เทา้หน้าใหร้บีกา้วหรอืใส
เทา้หน้าออกไปขา้งหน้าเรว็ ๆ แลว้เริม่ตน้ใหม่ จะเริม่ตน้ดว้ยเทา้ใดก่อนกไ็ด ้แลว้
ท าสลบักนัไป ถา้จะนบัเป็นจงัหวะกจ็ะไดด้งันี้ 1-2-3   

4. การสไลด ์(Slide) หมายถงึ การกา้วเทา้ออกไปทางขา้ง เริม่ดว้ยเทา้ไหนกไ็ด ้ถา้
เริม่เทา้ซา้ยกก็า้วออกไปทางขา้งซา้ย ถา้เริม่เขา้ขวากก็า้วออกไปทางขา้งขวา เมือ่
กา้วเทา้ออกทางขา้งแลว้กล็ากอกีเทา้หนึ่งมาชดิ แลว้กเ็ริม่ตน้ใหม่ ถา้จะนบัเป็น
จงัหวะกจ็ะไดด้งันี้ 1-2-3 าวหรอื ก้  – ชดิ  – กา้ว  

5. การกระโดดและลงเทา้เดยีว (Hop) หมายถงึ การกา้วกระโดดเขยง่ เชน่ เมือ่กา้วเทา้
ซา้ยออกไป  ขณะทีย่กเทา้ขวากา้วตามไปนัน้น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ซา้ย  ใหใ้ชเ้ทา้ซา้ย
ถบีตวักระโดดขึน้โดยการใชส้ปรงิทีข่อ้เทา้แลว้ลงสูพ่ืน้ดว้ยเทา้ซา้ย )เทา้เดมิ (สว่นเทา้

ขวาใหย้กเทา้พน้พืน้งอเขา่ไวถ้า้จะนบัเป็นจงัหวะกจ็ะได้  1-  1 . กระโดด หรอื   
กา้ว – กระโดด 

6. 2. กระโดด หมายถงึ การกระโดดขึน้จากพืน้ดว้ยเทา้เดยีวหรอืสองเทา้แลว้ลงสูพ่ืน้
ดว้ยเทา้เดยีวหรอืสองเทา้ 

7. 3. ชาตชิ(Schottische) หมายถงึ การกา้วไปขา้งหน้า 3 กา้ว แลว้ท ากระโดดและ
ลง เทา้เดยีว  (Hop)  นัน่เอง  จะเริม่ดว้ยเทา้ใดก่อนกไ็ด ้ถา้จะนบัเป็นจงัหวะกไ็ดด้งันี้ 1 
– 2 -3 hop หรอื กา้ว – กา้ว – กา้ว  hop หรอื  ซา้ย – ขวา – ซา้ย –hop 

8. 4. การแตะสน้และปลายเทา้ (Heel and Toe) หมายถงึ การใชส้น้เทา้แตะพืน้ แลว้
เปลีย่นเป็นใชป้ลายเทา้แตะพืน้ 
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9. โด  – ซ ิ–โด  (Do – Si -Do) หมายถงึ การยกแขนทัง้สองขึน้ระดบัไหล่ กางขอ้ศอก
ออกขา้ง ๆ พบัแขนทอ่นล่างเขา้มาขา้งหน้าระดบัคอ ฝ่ามอืแบและคว ่าลงแลว้เดนิ
สวนกนักบัคู ่หลกีกนัทางซา้ยเมือ่หลีงัพนักนักใ็หเ้ดนิถอยกลบัโดยวนทางขวามอื 

)หลกีกนัทางขวา (จนกลบัมา  
10. สวงิขอ้ศอก (Elbow Swing) หมายถงึการใชข้อ้ศอกซา้ยหรอืขวาคลอ้งกนักบัคูแ่ลว้

เดนิหรอืวิง่ หรอื  Hop หรอืท าชาตชิ หรอืท า Skip หมุนไปรอบ ๆ คู ่ถา้คลอ้ง
ขอ้ศอกขวากห็มุนตามเขม็นาฬกิา ถา้คลอ้งขอ้ศอกซา้ยกห็มุนทวนเขม็นาฬกิา 

11. การกา้วกระโดดสลบัเทา้ (Skip) หมายถงึ วิง่กระโดดกา้วเทา้ซา้ยกระโดดขึน้เทา้
ซา้ย กา้วขวากระโดดขวา การกระโดดในทีน่ี้หมายถงึการท า Hop นัน่เอง แต่เป็น
การกระท าทีเ่รว็คลา้ยกบัวิง่ 

12. สวงิมอื  (Hand Swing) หมายถงึ การจบัมอืกบัคู ่มอืขวาจบัมอืซา้ย มอืซา้ยจบัมอื
ขวาเอนตวัไปขา้งหลงัใหแ้ขนตงึ แลว้กา้วเทา้หมนุตวัไปรอบ ๆ กนั จะหมนุทวน
เขม็นาฬกิากไ็ด ้

13. กระทบืเทา้ หมายถงึ การใชเ้ทา้กระทบืพืน้จะกระทบืเทา้เดยีวตดิตอ่กนัไป หรอื
กระทบืเทา้สลบักนักไ็ด ้โดยลงพืน้ใหเ้ตม็ฝ่าเทา้ 

14. ตามเขม็นาฬกิา หมายถงึ การเลื่อนทีเ่ป็นวงกลมโดยวนไปทางขวา 
15. ทวนเขม็นาฬกิา หมายถงึ การเคลื่อนทีเ่ป็นวงกลมโดยวนไปทางซา้ย 
16. ควบมา้ (Gallop)  หมายถงึ การใหเ้ทา้ใดเทา้หนึ่งสบืเทา้กา้วไปขา้งหน้า แลว้กา้วเทา้

หลงัตามไปเรว็ ๆ เมือ่เทา้หลงักา้วตามไปแลว้ใหย้กเทา้หน้าขึน้พรอ้มทีจ่ะสบืเทา้
กา้วต่อไป 

การเคลื่อนไหวพร้อมกบัอปุกรณ์หรือวตัถ ุ)Movement with Equipment & Material) 
การเคลื่อนไหวพรอ้มกบัอุปกรณ์หรอืวตัถุ ท าใหเ้ดก็ไดม้กีารเคลื่อนไหวโดยใชอุ้ปกรณ์

หรอืวตัถุอยา่งหนึ่งอย่างใดประกอบ การใชอุ้ปกรณ์ประกอบนี้ชว่ยท าใหเ้ดก็ไดม้กีารพฒันาใน
ดา้นการท างานประสานกนัระหวา่งประสาทมอืกบัประสาทตา ประสาทเทา้กบัตา และประสาท
มอื เทา้ และตาใหด้ขีึน้ ตามปกตเิดก็จะมคีวามสนุกสนานกบัการเคลือ่นไหวประกอบอุปกรณ์นี้
มาก ดงันัน้จงึควรจดัอุปกรณ์หรอืวตัถุอื่นๆทีส่ามารถใหเ้ดก็ไดใ้ชป้ระกอบในการเล่นหรอืการ
เคลื่อนไหวนี้ใหม้ากทีส่ดุ อุปกรณ์ทีจ่ดัหาไดง้า่ย เชน่ ลกูบอล ถุงถัว่ หว่งยางขนาดใหญ่ รบิบิน้
ผา้สตี่าง ๆ หนงัสอืพมิพ ์ลกูโป่ง อุปกรณ์เหล่านี้จะชว่ยใหเ้ดก็มปีระสบการณ์ในการเคลื่อนไหว
ไดอ้ย่างดแีละกวา้งขวาง 
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ืองเทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาท่ีจ าเป็นในระดบั

ประถมศึกษา 
วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 

วทิยากร: แบง่เป็นชนิดกฬีา เป็นสถานนฝึีกดงันี้ 
กรฑีา : ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์ร.อานนท ์วนัลา  
ฟุตบอลและฟุตซอล : อาจารย ์ดร.อรญิชย ์พรหมเทพ )ฟุตบอล (  

     : ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์รรถพล ยรรยงเสว ี )ฟุตซอล(  
แบดมนิตนัและเทเบลิเทนนสิ : รท.ชนน์ชนก  ปล่องทอง (ร.น.) ยมินาสตกิ )ยดืหยุน่ ( : น.ส.ยพุ
วลัย ์  ภูษณะพงษ์ )นกักฬีายมินาสตกิทมีชาตไิทย(  
แชรบ์อลและบาสเกตบอล : อาจารย ์กุลธดิา  เธยีรผาต ิ )แชรบ์อล(  
     : อาจารย ์ดร. อดเิทพ   ณ พทัลุง )บาสเกตบอล(  
ตะกรอ้ : อาจารย ์ประสทิธิ ์  เฉยศรเีพช็ร  
วอลเลยบ์อล : อาจารย ์วฒันพงศ ์อ่อนนุ่ม   
             
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้

รูท้กัษะพืน้ฐานในกฬีาแต่ละประเภท การออกก าลงักายและสามารถเลอืกเขา้รว่ม
กจิกรรมทางกาย  เกม  การละเล่นพืน้เมอืง  กฬีาไทย  กฬีาสากลไดอ้ย่างปลอดภยัและ
สนุกสนาน  มนี ้าใจนกักฬีา  โดยปฏบิตัติามกฎ  กตกิา  
 ตวัช้ีวดั 
 1.สามารถอธบิายและสาธติทกัษะทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษาในการ
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้
 2.สามารถปฏบิตัทิกัษะทางกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษาได ้ประกอบไปดว้ย 
       2.1 กรฑีา 
     2.2 ยมินาสตกิ )ยดืหยุ่น(  
   2.3 กฬีาแร๊กเกต 
              - เทเบลิเทนนิส 
              - แบดมนิตนั 
       2.4 ฟุตบอล / ฟุตบอล 
       2.6  วอลเลยบ์อล 
       2.7 ตะกรอ้ 
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       2.8 แชรบ์อล / บาสเกตบอล 
สาระส าคญั 

ความรูเ้กีย่วกบัทกัษะพืน้ฐานของแต่ละชนิดกฬีา สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรยีน
การสอนส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเพือ่เป็นพืน้ฐานส าคญัของ
การเรยีนรูพ้ลศกึษา 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ )Knowledge) 
 1  .อธบิายและเขา้ใจถงึประโยชน์ ทกัษะพืน้ฐานของแตล่ะกฬีาทีจ่ าเป็นส าหรบั
นกัเรยีนประถมศกึษา 
 2  .ทราบถงึ ทกัษะพืน้ฐานกฬีาทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 
 ด้านทกัษะกระบวนการ )skill,Practice) 
                1  .สามารถปฏบิตัิ  ทกัษะพืน้ฐานกฬีาทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาไดถู้กตอ้ง
และปลอดภยั 
 ด้านเจตคติ  )Attitude) 
ตระหนกัและเหน็ถงึความส าคญัของ ทกัษะพืน้ฐานกฬีาทีจ่ าเป็นส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 

1. มสีว่นรว่มในการปฏบิตัดิว้ยความกระตอืรอืรน้ และใหค้วามรว่มมอื 
กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นที่   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน (ขัน้เตรยีม) 
 1. วทิยากรประจ าฐานในแต่ละชนิดกฬีา  
ขั้นที่ 2  :  ขัน้สอนและกจิกรรม 
 2. วทิยากร เริม่ การสอนและฝึกปฏบิตัเิทคนิคการสอน โดยแบ่งเป็น 2 วนัโดยในวนัที ่
1 ประกอบดว้ย 4 สถานี โดยในวนัที ่1 จะจดัสถานีดงันี้ 

  วนัที ่1 ชว่งบ่ายยมินาสตกิ เทเบลิเทนนิส แบดมนิตนั  
       วนัที ่2 ชว่งเชา้วอลเลยบ์อล แชรบ์อล บาสเกตบอล    
       วนัที ่2 ชว่งบ่าย กรฑีา ฟุตบอล/ฟุตซอล ตะกรอ้          
           3.สรุปภาพรวมโดยวทิยากรประจ าสถานีฝึกพรอ้มกบัผูเ้ขา้รว่มรบัการฝึกอบรม 
ช้ืนงานหรือภาระงาน 

1. ใบความรู ้ 
ส่ือการเรียนรู้ 
  1. มารก์เกอร ์/ กรวย 
  2. นกหวดี   
  3. นาฬกิาจบัเวลา 



  259 

  4. ไมแ้บดมนิตนั และลกูขนไก ่
  5. ไมปิ้งปอง และลกูปิงปอง 
  6. เบาะยมินาสตกิ 
  7. ลกูบาสเกตบอล  
  8. ลกูแชรบ์อล 
  9. ลกูฟุตบอล 
  10. ลกูวอลเลยบ์อล 
แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

1. สนามกรฑีา 
2. หอ้งยมินาสตกิ 
3. หอ้งเทเบลิเทนนิส 
4. หอ้งแบดมนิตนั 
5. สนามวอลยบ์อล 
6. สนามฟุตบอล และฟุตซอล 
7. สนามตะกรอ้ 
8. สนามแชรบ์อลและบาสเกตบอล 
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ใบความรู้ 6 
ทกัษะพืน้ฐานกีฬาในระดบัประถมศึกษา 

กรีฑา 

การแกว่งแขน 

 

 

 

 

 การแกว่งแขน ลกัษณะของการแกว่งแขนนัน้จะต้องงอโดยประมาณเกอืบเป็นมุมของ
การตัง้ฉาก พรอ้มกบัการก ามอืหลวมๆ หรอื แบมอื และใหแ้กว่งแขนขึน้ลงใหอ้ยู่ในระดบัองของ
ตนเองและกบัแนวของบรเิวณสะโพก ระหว่างการแกว่งแขนนัน้จะต้องใหต้ดัเฉือนเขา้หาล าตวั
โดยไมต่อ้งเกรง็สว่นใดสว่นหนี่งปล่อยใหต้ามธรรมชาตใินการวิง่ 

วิธีปฏิบติั 

1. ยนืเทา้แยกโดยปลายเทา้ชีไ้ปขา้งหน้า ใหเ้ทา่กบัชว่งหวัไหล่ โดยเอนตวัไปดา้นหน้า
เลก็น้อย 

2. ก ามอืหลวมๆ หรอืแบตัง้ตรงขึน้มาพรอ้มกบัแกวง่แขนในลกัษณะทีไ่ม่เกรง็ 
3. ในการแกวง่แขนนัน้ใหฝึ้กสอง ระยะ คอืระยะสัน้และระยะกลาง-ไกล 
4. การแกวง่แขนระยะสัน้ จะท าการแกวง่ไวและแกวง่ใหม้อืนัน้อยูใ่นแนวทีม่อืไม่เกนิ

ศรษีะหรอืสงูจนเกนิไป และใหท้ าการแกวง่แขนดว้ยความเรว็ 
5. การแกวง่แขนระยะกลาง-ไกล จะท าการแกวง่ไวและแกวง่ใหม้อืนัน้อยูใ่นแนวทีม่อื

ไม่หวัไหล่หรอืปลายคางและใหท้ าการแกวง่แขนใหช้า้กวา่ระยะสัน้ 
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การสไตรด ์

คอืการวิง่เรว็ในระยะทางสัน้ๆ ประมาณ 50-100 เมตร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการวิง่และ
การท าความเรว็ ถอืเป็นสว่นของการฝึกซอ้ม และเป็นการวอรม์อพัก่อนลงแขง่วิง่ แลว้การซอ้มส
ไตรด์ และยงัเป็น (Drill)การฝึกในการจดัระเบยีบทา่ทา่งลกัษณะของการวิง่ใหป้ระสทิธภิาพ ` 

 

 

 

 

 

ท่าจอ๊กก้ิง (Jogging) 

1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. ยกแขนทัง้ 2 ขา้ง ขนานกบัพืน้ เริม่ตน้วิง่อยูก่บัที ่กบัจดัท่าทางในการแกวง่แขน 
3. เริม่วิง่เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าพรอ้มกบัจดัท่าท่างในการวิง่ และเคลื่อนทีด่ว้ยการวิง่

เบาๆ 
 

 

 

 

 

ท่ายกเข่าต า่ (Skipping Low Knees) 
วธิปีฏบิตั ิ
1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. ยกแขนทัง้ 2 ขา้ง ขนานกบัพืน้ เริม่ตน้วิง่อยูก่บัที ่ขณะทีว่ ิง่ใหพ้ยายามยกเทา้

พรอ้มใหต้ ่าพรอ้มกบัจดัท่าทางในการแกวง่แขนใหส้มัพนัธก์บัการยกเทา้ 
3. เริม่วิง่เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าพรอ้มกบัจดัท่าท่างในการวิง่ 
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ท่ายกเข่าสงู )Skipping High Knees) 
 
 
 
 
 
 
 

วธิปีฏบิตั ิ
1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. ยกแขนทัง้ 2 ขา้ง ขนานกบัพืน้ เริม่ตน้วิง่อยูก่บัที ่ขณะทีว่ ิง่พยายามยกเขา่สงูให้

แตะกบัมอืทีย่ืน่ออกมา หรอืยกเขา่ใหส้งูทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้
3.  เริม่วิง่เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าโดยท าตามลกัษณะทีย่กเขา่สงูพรอ้มกบัจดัท่าทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่าเตะเท้าไปข้างหน้า (Straight-leg) 
วธิปีฏบิตั ิ
1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. ยกแขนทัง้ 2 ขา้ง ขนานกบัพืน้ เริม่ตน้ดว้ยการเตะเทา้ไปขา้งหน้าสลบัซา้ยขวาวิง่

อยูก่บัทีพ่รอ้มกบัแกวง่แขนใหส้มัพนัธก์นั  
3.  เริม่วิง่เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าโดยท าตามลกัษณะทีเ่ตะเทา้ไปขา้งหน้าพรอ้มกบัจดั

ทา่ทาง 
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ท่าเตะเท้าไปข้างหลงั  (Butt-Kicks) 
 

 

 

 

 

วธิปีฏบิตั ิ
1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. ยกแขนทัง้ 2 ขา้ง ขนานกบัพืน้ เริม่ตน้ดว้ยการเตะเทา้ไปขา้งหลงัสลบัซา้ยขวาวิง่

อยูก่บัทีพ่รอ้มโดยใหบ้รเิวณของสน้เทา้ถูกบรเิวณสะโพก หรอื ใหใ้ชม้อืกัน้สะโพก
แลว้ใหส้น้เทา้นัน้สมัผสับรเิวณฝ่ามอืแทนพรอ้มกบัแกวง่แขนใหส้มัพนัธก์นั  

3.  เริม่วิง่เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าโดยท าตามลกัษณะทีเ่ตะเทา้ไปขา้งหน้าพรอ้มกบัจดั
ทา่ทาง 

 

 

 

 

 

 

ท่าฮอป (Hop) 
1. ยนืตรงในทา่ทีส่บาย 
2. เริม่ตน้ดว้ยการกระโดดยกเขา่สงูและแกวง่แขนอยูก่บัที ่พรอ้มกบัจดัทา่ทาง 
3. ท าการเคลื่อนทีไ่ปขา้งดว้ยการวิง่พรอ้มสง่แรงกระโดดใหส้มัพนัธก์บัการแกวง่แขน

ใหส้มัพนัธก์นักบัทา่ทางในการยกเขา่พรอ้มกบัจดัท่าทาง 
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การออกสตารท์ 
การตัง้ต้นการว่ิงหรือการออกสตารท์     

 
 
 
 
 
 
 

การตัง้ตน้การวิง่หรอืการออกสตารท์ นิยมใชอ้ยู ่3 แบบ นกักฬีามกัจะเลอืกใชต้ามความ
ถนดัและความเหมาะสมกบัความสงูของนกักฬีา 

1. แบบ Bunch Start ทา่นี้เหมาะกบันกักรฑีาทีม่รีปูรา่งเตีย้  
     2. แบบ Medium Start ทา่นี้เหมาะกบันกักรฑีามรีปูรา่งสนัทดัปานกลาง 
     3. แบบ Elongated Start ทา่นี้เหมาะกบันกักรฑีาทีม่รีปูรา่งสงูโปร่ง 
    เมือ่ไดย้นิค าสัง่วา่ "เขา้ที่"  
    1. วางมอืทัง้สองบนพืน้ห่างกนัประมาณช่วงไหล่ กางนิ้วหวัแมม่อืและนิ้วชีอ้อกนิ้วอื่นชดิกนั
วาง หลงัเสน้เ 
    2. มอืวางหลงัเสน้ในลกัษณะ กางนิ้วหวัแมม่อืและนิ้วชีอ้อกนิ้วอืน่ชดิกนั 
    3. วางเทา้ตามทา่ทีเ่ลอืกหรอืท่าทีถ่นดัเมือ่ไดย้นิค าสัง่วา่ "ระวงั"ใหย้กสะโพกขึน้อยูใ่นระดบั

ไหล่ หรอืสงูกวา่ระดบัไหล่ เมือ่ไดย้นิเสยีงปืน หรอื "ไป "  ใหอ้อกวิง่ทนัททีีไ่ดย้นิเสยีงปืนหรอื 
“ไป” ใหพุ้ง่เอนไปขา้งหน้า 
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ทกัษะพืน้ฐานกีฬายิมนาสติก 

ท่าม้วนหน้าขางอ 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติั 
1.   ยนืยกมอื เพือ่แสดงความพรอ้มในการท า 
2.   ยอ่ตวัลงสูก่ารนัง่ยองๆ พรอ้มทัง้เหยยีดแขนไปทางดา้นหน้า 
3.   วางมอืลงกบัพืน้ ออกแรงถบีขายกสะโพกขึน้ 
4.   กม้ตวัใหศ้รีษะสว่นหลงัวางลงกบัพืน้ พรอ้มทัง้คูต้วัและมว้นตวัสูก่ารนัง่ยองๆ 
5.   ลุกขึน้ยนืพรอ้มทัง้ยกมอืขึน้เพือ่เป็นการแสดงวา่ไดท้ าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  

ท่านอนสะพานโค้ง 
 

 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติั 
1.   นอนหงาย งอเขา่ใหส้น้เทา้อยูใ่กลก้บัสะโพก 
2.   วางฝ่ามอืทัง้สองขา้งบรเิวณห ูปลายนิ้วชีเ้ขา้หาล าตวั 
3.   ยกตวัขึน้ ออกแรงดนัแขน และขา ใหส้ะโพกและสะบกัหลงัลอยสงูจากพืน้ 
4.   แขนทัง้สอง และขาเหยยีดตรง )พยายามใหแ้ขนตัง้อยูใ่นแนวมมุฉากกบัพืน้(  
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ท่ายืนแอ่นลงสู่ท่าสะพานโค้ง 
 

 

 

 

 

 

 
 
วิธิปฏิบติั 

1.   ยนืยก เหยยีดแขนใหใ้กลห้หูรอืชดิหมูากทีส่ดุ 
2  . แอ่นตวัไปดา้นหลงั แขนเหยยีดตรงในขณะทีแ่อ่นตวั  
3.   แอ่นตวัลงไปจนกระทัง่มอืวางกบัพืน้แขนเหยยีดตรง 
4.   ระหวา่งทีแ่อ่นลงนัน้ จะตอ้งลงดว้ยความราบรืน่ นุ่มนวล 

ท่ายืนท าหกสงู 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติั 
1.   ยนืยกมอืแขนชดิห ู
2.   กา้วเทา้มาทางดา้นหน้า 
3.   วางมอืลงพรอ้มกบัเตะขาขา้งทีถ่นดัขึน้หกสงู 
4.   รวบเทา้ชดิตดิกนั คา้งไวช้ัว่ขณะ )พอใหเ้ป็นลกัษณะทา่หกสงู(  
5.   จากนัน้วางเทา้ลงกบัพืน้สูก่ารยนืพรอ้มทัง้ยกมอืทัง้สองขา้งขึน้ 

 
 
 
 



  267 

ท่าล้อเกวียน 

 
วิธีปฏิบติั 

1.   ยนืตรงเทา้ชดิตดิกนัยกมอืทัง้สองขา้งชขูึน้  แขนหา่งกนัประมาณช่วงไหล ่
2.   กา้วเทา้ไปขา้งหน้า งอเขา่กม้พบัตวั บดิตวัวางมอืใหเ้ป็นแนวเสน้ตรงกบัเทา้ทีก่า้ว

ไปดา้นหน้า 
3.   เตะขาดา้น ทีอ่ยูข่า้งหลงัขึน้ แยกขาออก ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีท่ าได ้
4.   ล าตวัตัง้ตรง  เหวีย่งตวั จากดา้นหนึ่งมาอกีดา้นหนึ่ง แลว้วางเทา้ลงทีพ่ืน้ทลีะขา้ง 
5.   ยกตวัขึน้สูก่ารยนื ตามแนวเสน้ตรงในการวางมอืกบัพืน้ระหวา่งเทา้และมอืทัง้สอง

ขา้ง 
ท่าหกกบ 

 
 
 
 
 
 
วิธีปฏิบติั 

1. นัง่โดยถ่ายน ้าหนกัไวบ้รเิวณสน้เทา้จากนัน้วางมอืไวท้ีพ่ืน้ประมาณชว่งหวัไหล่ 
2. ยกตวัขึน้โดยถ่ายน ้าหนกัไปทีบ่รเิวณแขนทัง้สองขา้ง พรอ้มกบัโน้มตวัไปขา้งหน้า 
3. ใหข้าดา้นในทีอ่ยูบ่รเิวณขอ้ศอกนัน้ถ่ายน ้าหนกัพรอ้มเกรง็ขอ้ขอ้มอืเพือ่รบัน ้าหนกั

โดยเทา้ใหล้อยขึน้จากพืน้ 
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กีฬาแรก๊เกต 
ทกัษะพืน้ฐานกีฬาเทเบิลเทนนิส 

1. การจบัไม ้ 
การจบัไม้แบบจบัมือ การจบัไมแ้บบจบัมอื หรอืการจบัแบบขวาง หรอืการจบัไมแ้บบ 

ธรรมดาเป็นวธิกีารจบัไมท้ีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบั นกักฬีาเท
เบลิเทนนิสในกลุ่มประเทศแถบทวปียโุรป การจบัไมแ้บบนี้เหมาะส าหรบัผเูล่นทีเ่พิง่เริม่ตน้
ฝึกหดัการเลน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีปฏิบติั 
1. ใชม้อืขวาหรอืมอืขา้งทีถ่นดัจบัไมเ้หมอืนกบัวา่ก าลงัจะจบัมอืคนอกีคนหนึ่งโดยจบั
ดา้มไมใ้หอ้ยูใ่นระหวา่งหวัแมม่อืกบันิ้วชี ้
2. วางนิ้วหวัแมม่อืบนหน้าไมด้า้นหนึ่งของบรเิวณสว่นโคนไม ้โดยทีห่น้าไมด้า้นทีว่าง
นิ้วหวัแมม่อืนี้จะเป็นดน้ส าหรบัการตลีกูหน้ามอื 
3. วางนิ้วชีข้นานไปตามแนวขวางของสว่นปลายโคนไมบ้นหน้าไมอ้กีดา้นหนึ่ง โดยที่
หน้าไมท้ีว่างนิ้วชีน้ี้จะเป็นดา้นส าหรบัการตลีกูหลงัมอื และงอนิ้วทีเ่หลอือกี 3 นิ้ว คอื 
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอ้ยก ารอบดา้มไม ้
4. จบัไมใ้หพ้อดมีอื สบายๆ ไมเ่กรง็ 

การจบัไม้แบบจบัปากกา การจบั ไมแ้บบจบัปากกา หรอืการจบัแบบตะเกยีบ 
 เป็นวธิกีารจบัไมท้ีผู่เ้ล่นในประเทศแถบทวปีเอเซยีนิยม การจบัไมแ้บบนี้ชว่ยใหผู้เ้ล่นตี

ลกูไดเ้รว็ขึน้ และมคีวามคล่องตวัในการเคลื่อนทีเ่พือ่รบัลกูจากฝ่ายตรงขา้ม การจบัไมแ้บบจบั
ปากกาจงึเหมาะสมส าหรบัการเล่นลกัษณะจูโ่จม หรอืการเล่นรุกอยา่งรุนแรง 
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วิธีปฏิบติั 
1.จบัไมค้ลา้ยวา่ก าลงัจบัปากกา โดยจบัใหส้บายๆ พอดมีอื ไมเ่กรง็ 
2. วางนิ้วหวัแมม่อืและนิ้วชีป้ระกบกนัจบัดา้มไมไ้วด้า้นหนึ่ง 
3. งอนิ้วอกี 3 นิ้วทีเ่หลอื คอืนิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอ้ย บนหน้าไมอ้กีดา้น
หนึ่งเพือ่ช่วยประคองไม ้หรอือาจวางราบบนสว่นล่างของไมก้ไ็ด ้

 ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกบัลกูปิงปอง 
ใหห้ดัโยนลูกปิงปองเล่น ไมว่า่จะทัง้โยนไปมา โยนใหล้กูปิงปองกระเดง้แลว้ พยายาม

จบัลกูปิงปองใหไ้ด ้หรอืโยนลกูกระทบขา้งฝา ฯลฯ ซึง่แบบฝึกนี้ตอ้งการใหน้กัเรยีน ไดคุ้น้เคย
กบัจงัหวะการกระดอนของลกูปิงปอง รวมถงึไดส้งัเกตทศิทางของลกูปิงปองเมือ่กระทบกบัสิง่
ต่างๆ โดยการฝึกจะให ้ยนืเล่นหรอืนัง่เล่นกบัลกูปิงปองกไ็ด้ 
 ฝึกการเดาะลกูปิงปองแบบต่างๆ 

หดัเดาะลกูปิงปองในลกัษณะต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการใชด้า้นหน้ามอืเดาะลกู หรอืใชห้ลงั
มอืเดาะลกูหรอือาจจะเลีย้งลกูใหอ้ยูบ่นหน้าไมโ้ดยไมใ่หล้กูตกลง พืน้กไ็ดซ้ึง่แบบฝึกนี้มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ฝึกใหเ้ดก็นกัเรยีน ฝึกการควบคุมลกูปิงปองใหไ้ด้ 
 ฝึกให้รู้จกัการตีลกูด้วยหน้ามือและหลงัมือ 

หลงัจากทีช่ านาญการเดาะลกูแลว้ใหฝึ้กตลีกูดว้ยหน้ามอื โดยใหน้กัเรยีนอกีคนหนึ่งโยน
ลกูปิงปองใหอ้กีคนหนึ่งตลีกูโดยใชด้า้นหน้ามอื และดา้นหลงัมอืสลบักนัไปมา 
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 ฝึกการตีโต้กบัผนังด้วยการยืน 
จากนัน้ใหเ้ปลีย่นจากการนัง่เป็นการยนืตโีตก้บัก าแพง โดยใชฝึ้กตโีตโ้ดยใชท้ัง้ดา้นหน้ามอืและ
หลงัมอืสลบักนัไป 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะพืน้ฐานท่ีใช้ในกีฬาแบดมินตนั 

การจบัไม้แบดมินตนั  
          ก่อนทีจ่ะเรยีนรูถ้งึทกัษะการเล่นกฬีาแบดมนิตนัใดๆผูเ้รยีนจะตอ้งจบัไมแ้บดมนิตนัใหถู้ก
วธิเีสยีก่อนวธิกีารคอืผูท้ีถ่นดัมอืขวากใ็ชม้อืขวาจบัโดยยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าเหมอืนกบัการ
จบัมอืกบับุคคลอื่นทีถู่กแนะน าใหรู้จ้กัโดยใหน้ิ้วทัง้ 4 ก ารอบดา้มไมแ้บดมนิตนั นิ้วหวัแม่มอืกบั
นิ้วชี้จะอยู่ตรงด้านสนัของดา้มไมแ้บดมนิตนัเป็นรูปตวั ว ีโดยต าแหน่งนิ้วหวัแม่มอืจะทาบ อยู่
ทางดา้นแบน ของดา้มไมแ้บดมนิตนั 
 
 
 
 
 
 
 
การส่งลกู  
          การส่งลูกเป็นวธิกีารของการเริม่เล่นในการเล่นหรอืฝึกทกัษะแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเริม่
ฝึกตีลูกแบบต่าง ๆ ตลอดจนเริม่ การแข่งขนั การส่งลูกจะส่งได้ทัง้ลูกหน้ามอืและหลงัมอืซึ่ง
วธิกีารสง่มดีงันี้  
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การส่งลกูหน้ามือ 
 
 
 
 
 
 

1. ผูท้ีจ่ะสง่ลกูจะยนืห่างจากเสน้กลางสนามและเสน้สง่ลกูสัน้ 
2. ยนืใหเ้ทา้ชา้ยอยูข่า้งหน้าส าหรบัผูท้ีถ่นดัมอืขวา ยอ่เขา่เลก็น้อย เทา้ทัง้สองขา้งจะไมย่ก

พน้พืน้สนามเวลาสง่ลกู 
3. ใชม้อืซา้ยจบัลกูขนไก่ งอแขนพอประมาณ มอืขวาเงือ้ไมร้ะดบัเอวพรอ้มทีจ่ะสง่ลกู 
4. ตามองเป้าหมายทีจ่ะสง่ลกู ปลอยลกู พรอ้มกบัตวดัแขนมาขา้งหน้าเมือ่ไมส้มัผสักบัลกู

ใหก้ระดกขอ้มอืช่วยสง่ลกู ไปยงัทศิทาง ทีต่อ้งการ 
การส่งลกูหลงัมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยนืใหเ้ทา้ขวาอยูข่า้งหน้าส าหรบัผูท้ีถ่นดัมอืขวา เทา้ทัง้สองขา้งจะไมย่กพน้พืน้สนาม
เวลาสง่ลกู 

2. ใชม้อืซา้ยจบัลกูขนไก่ บรเิวณปลายขนไก่ทางดา้นซา้ยของล าตวัหลงัมอืดา้นขวาอยู่
ดา้นหน้า  
งอแขนพอประมาณ มอืขวาเงือ้ ไมร้ะดบัเอวพรอ้มทีจ่ะสง่ลกู 

3. ตามองเป้าหมายทีจ่ะสง่ลกู ปลอยลกู พรอ้มกบัตวดัแขนมาขา้งหน้าเมือ่ไมส้มัผสักบัลกู
ใหก้ระดกขอ้มอืช่วยสง่ลกู ไปยงัทศิทาง ทีต่อ้งการ 
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การยืน 
          หลกัการยนื ที่ส าคญัที่สุด คอืไม่ควรยนืเท้าตาย ควรยนืโดยใช้เท้าใดเท้าหนึ่งน าหน้า  

)เท้าใดก็ได้( เพื่อการเคลื่อนไหวที่ สะดวกขึน้ ไม่ว่าจะไปขา้งหน้า ขาังหลงั ขา้งซ้าย ขา้งขวา 
การเคลื่อนทีข่องเทา้ทีด่ ีคอื การกา้วเทา้แบบสบืเทา้ (Slide) 
การเคลื่อนท่ีของเท้า 
          ในการเล่นกฬีา การเคลื่อนทีข่องเทา้เป็นสิง่ส าคญั เพราะท าใหเ้กดิความคล่องตวัในการ
เคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ ทีเ่รยีกว่า "ฟุตเวริค์ "นัน้ต้องความเรว็มากๆ เพราะการเคลื่อนที่ของ
เทา้ไม่เหมอืนกนั แลว้แต่ลกัษณะการตลีูกโดยมากจะใชก้าร สบืเทา้ (Slide) เพราะมกีารทรงตวั
ด ีเคลื่อนทีไ่ดส้ะดวก เปลีย่นทศิทางไดง้่าย โดยเฉพาะการตลีูกหลงัมอื ตอ้งมกีารเคลื่อนทีข่อง
ทา้เพือ่ใหต้ทีนั และสาเหตุทีท่ าใหต้ไีม่ทนักเ็พราะการเคลื่อนทีข่องเทา้ไม่ดนีัน่เอง  
ลกูตบ  
 

 
1. ตัง้ทา่เตรยีมพรอ้มโดยยนืเทา้น าเทา้ตาม พรอ้มกบัจดัทา่ทางในการจบัไม ้
2. จบัไมเ้คลื่อนทีไ่ปดา้นหลงั โดยการย่อเขาพรอ้มสง่แรง (บางจงัหวะอาจไมต่อ้ง

กระโดด) 
3. เมือ่ไมส้มัผสัลกูใหห้กัขอ้มอืพรอ้มกบัเหวีย่งหวัไหล่ไปขา้งหน้า 

 
 
 
 
 
 
 



  273 

ทกัษะฟตุบอล / ฟตุซอล 
การเตะลกูบอลด้วยข้างเท้าด้านใน 

การเตะลูกบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นในหรอือาจจะเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่าลูกแปนับว่าเป็นการ
เตะที่ง่ายที่มคีวามแน่นอนรวดเรว็และเม่นย ามากในการแข่งขนัครัง้หนึ่งๆผูเ้ล่นจะเตะขา้งเท้า
ดา้นในไม่น้อยกวา่ 60 ถานการณ์ไม่วา่จะอยูบ่นดนิเปอรเ์ซน็ตเ์พราะเตะไดใ้นทุกโอกาสและทุกส
หรอืลูกลอยในอากาศแล้วแต่ความต้องการของผู้เตะแต่ต้องเป็นระยะสัน้  ๆ ใกล้ ๆ เช่น การ
ส่งผ่านหรอืยงิประตูโดยเฉพาะในระยะทีไ่ดผ้ลแน่นอนและแม่นย าควรเป็นระยะทางไม่เกนิ 20 
เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีการเตะลกูบอลด้วยข้างเท้าด้านในมีการเตะดงัน้ี 
1 . จดเทา้ขา้งทีไ่ม่ไดเ้ตะใหไ้ดร้ะดบัเดยีวกบัลกูบอลปลายเทา้ชีไ้ปยงัทศิทางทีต่อ้งการจะใหล้กู
ไปตามองทีล่กูบอล 

2. แบะเทา้ขา้งทีจ่ะใชเ้ตะใหป้ลายเทา้หนัออกจากตวัเป็นมุมฉากกบัเทา้อกีขา้งหนึ่งยอ่เขา่แบะ
ออกขา้งนอก 

3. เหวีย่งเทา้ทีเ่ตะแคส่ะโพกโดยใชแ้รงเหวีย่งจากสะโพกแขนทัง้สองเหวีย่งไปตามจงัหวะการ
เหวีย่งเทา้ยอ่เขา่ของขาขา้งทีไ่ม่ไดเ้ตะลงเลก็น้อยโน้มตวัไปขา้งหน้า 

4. ก่อนเตะใหเ้หวีย่งเทา้ไปขา้งหลงัตรงๆใหเ้ทา้ถูกลกูบอลบรเิวณหน้าเทา้สว่นกลาง (คอืสว่น
เวา้ใตบ้รเิวณตาตุ่มลงไป) ใชแ้รงสง่จากสะโพกเป็นจุดหมุน 

5. เมือ่เตะลกูบอลไปแลว้ใหป้ล่อยเทา้ทีเ่ตะตามลกูไปยงัทศิทางทีต่อ้งการ 
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การฝึกการเตะลกูบอลด้วยข้างเท้าด้านในควรปฏิบติัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 . ยนืในทา่เตรยีมพรอ้ม  โดย 
1.1 ยนืในทา่เทา้หลกัหรอืเทา้หน้า ชีป้ลายเทา้ไปขา้งหน้า          
1.2 ยอ่เขา่เทา้หลกัเลก็น้อย น ้าหนกัอยูท่ีป่ลายเทา้ 
1.3 เทา้ทีจ่ะเตะหรอืสมัผสัลกูบอล แบะเขา่ไปดา้นขา้ง ปลายเทา้เฉยีงประมาณ 90 

องศา เกรง็ขอ้เทา้และเขา่ 
1.4 กม้ล าตวัเลก็น้อย ยกแขนขึน้เพือ่การทรงตวัใหส้มดุล 
1.5 สายตามองไปดา้นหน้า ทศิทางทีต่อ้งการใหล้กูบอลเคลื่อนที ่

ทกัษะการเลีย้งลกูบอล 
การเลีย้งลูกบอล หมายถงึ  การพาลูกบอลไปดว้ยการใชเ้ทา้ทัง้สองเขา้สลบักนั  จะเป็น

การเดนิหรอืวิง่ก็ตาม  เราสามารถที่จะไปได้ตามทศิทางที่ต้องการ ช้า เรว็ หรอืหลบหลกีด้วย
การใชเ้ทา้ทัง้สองขา้งบงัคบัลกู รวมทัง้การหลอกล่อ ป้องกนัหรอืเพือ่การพาไปยงิประตู 

การเลีย้งลูกบอลหรอืบงัคบัลูกบอลใหอ้ยู่ในครอบครองนบัว่ามปีระโยชน์มากในการเล่น
ฟุตบอล  เพราะผูท้ีจ่ะเล่นฟุตบอลใหไ้ดด้นีัน้ จะตอ้งมคีวามคุน้เคยต่อลกูบอลก่อน ทัง้ตอ้งรูจ้กัวธิี
บงัคบั ลูกบอลด้วยการเลี้ยง การเดาะ การโหม่ง เพื่อหลบหลกีฝ่ายตรงขา้มและเคลื่อนไหวไป
ตามทศิทางทีต่้องการ ทกัษะดงักล่าวจ าเป็นต้องฝีกหดัจนรูจ้งัหวะของลูก การเตะลูกความแรง
และวถิขีองลูกรวมทัง้ความอ่อนตวั ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ ตลอดจนสายตาของผูเ้ลีย้ง ลูก
บอลกม็สีว่นส าคญัมาก 
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การเลี้ยงลกูบอลด้วยข้างเท้าด้านใน 

1.  ใหใ้ชส้ายตาช าเลอืงดทูีล่กูบอล 
2.  ใชข้า้งเทา้ดา้นใน )ลกูแป (สมัผสัลกูบอลเบาๆ  
3.  การพาลกูบอลใหเ้คลื่อนทีไ่ปนัน้ตอ้งสมัผสัเบาๆไมใ่ชก่ารเตะและลกูบอลตอ้งหา่งตวัไม่

เกนิ 1 กา้ว 
4.  ใหใ้ชข้า้งเทา้ดา้นในทัง้ 2 ขา้งสมัผสัสลบักนัไป  
5.  ในขณะทีเ่ลีย้งลกูบอล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การเลี้ยงลกูบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก 

1.  ตามองไปยงัทศิทางทีพ่าลกูไป หรอืช าเลอืงดลูกูบอลเป็น ครัง้คราว 
2.  ใชเ้ทา้ดา้นนอกทัง้เทา้ซา้ยและเทา้ขวาหรอือาจจะใชข้า้งเทา้ ดา้นในและดา้นนอก
ชว่ยในบางโอกาส 
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3.  เขีย่ลกูบอลไปขา้งหน้าเบา ๆ แลว้จงึตามลกูไป ใหน้ ้าหนกัตวัโน้มไปขา้งหน้า เขา่อยู่
เหนือลูก ปลายเทา้บดิเขา้ขา้งในเลก็น้อยในขณะทีเ่ขีย่ลกูควรวิง่ดว้ยปลายเทา้เพือ่
สะดวกต่อการเขีย่ลกู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเลี้ยงลกูบอลด้วยหลงัเท้า 
1.  การเลีย้งลกูดว้ยหลงัเทา้มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัการเลีย้งลกูดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน และ
การเลีย้งลกูบอลใหล้กูบอลสมัผสักบับรเิวณทีเ่ราผกูเชอืกปลายเทา้เหยยีดชีล้งพืน้ 

2.  ใหโ้น้มตวัไปขา้งหน้าเลก็น้อย 
3.  อย่าใชว่ธิกีารเตะใหท้ าเหมอืนการสะกดิ ควรใชข้อ้เทา้ชว่ย คลา้ยสลดัเทา้ 
4.  ในขณะทีว่ ิง่ใหว้ิง่โหย่งๆ ท าตวัใหเ้บาอยา่เกรง็ และใหท้ าสลบัทัง้เทา้ซา้ยและเทา้ขวา 

 
พืน้ฐานการ “รบับอล ”และ “ส่งบอล”  

ส าหรบันักฟุตบอลแล้วการรบัและการส่งบอลถอืได้ว่าเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างที่สุด 
เพราะการเล่นฟุตบอลนัน้เป็นการเล่นเป็นทมี หากไม่สามารถรบัหรอืส่งบอลไดด้กีจ็ะท าใหท้มี
เสยีเปรยีบได ้ดงันัน้วนันี้เรามาดวูธิกีารรบัและสง่ฟุตบอลกนัครบั จะชว่ยใหคุ้ณรบัสง่ไดด้ขีึน้ 
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การรบับอล 
เป็นทกัษะแรกที่นักฟุตบอลทุกคนควรจะเริม่ต้นฝึกโดยเริม่ที่การเตะบอลไปที่ก าแพง

แลว้ใชเ้ทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งจบับอลทีก่ระดอนกลบัมา โดยเริม่จากเตะเบา ๆ ก่อนเมือ่ช านายแลว้ก็
ค่อยเพิม่แรงเตะมากขึน้ หลงัจากทีม่ ัน่ใจว่าช านาญมากขึน้แลว้กเ็ริม่เปลีย่นมาฝึกกบัเพื่อนโดย
จบัคูก่นัโดยเริม่เตะไปรบัมาสลบักนัไปโดยเริม่แรกกร็บัลกูระดบัพืน้ก่อนเมือ่ช านาญแลว้กเ็ปลีย่น
มารบัดว้ยหลงัเทา้ซึ่งเป็นทกัษะทีสู่งขึน้มาอกีโดยเริม่จากการโยนบอลแลว้ใชห้ลงัเท้าสมัผสักบั
บอลและค่อย ๆ ผ่อนน ้าหนักหลงัเท้าลง โดยท าลกัษณะของหลงัเท้าให้เหมอืนกบัตะขอ เมื่อ
ฝึกซอ้มบ่อยๆ ผูเ้ล่นกจ็ะสามารถควบคุมลกูฟุตบอไดท้ัง้ลกูทีม่าเลยีดพืน้หรอืมาจากกลางอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การฝึกต่อมากค็อืการรบับอลดว้ยหน้าอก เป็นทกัษะทีส่งูขึน้มาอกีโดยฝึกร่วมกบัเพื่อน

รว่มทมี โดยใหเ้พือ่นโยนบอลมาทีห่น้าอกแบบเบา ๆ ไม่แรงก่อน หลงัจากนัน้กค็่อยเพิม่น ้าหนกั
การโอนมากขึน้เรื่อยๆ โดยคนรบักต็อ้งผ่อนน ้าหนักตามบอลทีม่าแรงหรอืมาเบา เมื่อบอลมาใน
ลกัษณะยอ้ยกใ็หแ้อ่นตวัไปดา้นหลงัและท าการผ่อนน ้าหนกั แต่ถา้ลกูมาแรงหรอืพุง่มาใหโ้ก่งตวั
ลงและผ่อนน ้าหนักเมื่อบอลกระทบหน้าอกกจ็ะควบคุมลูกใหอ้ยู่ได ้เมื่อฝึกจนช านาญแลว้ ตอน
แข่งขนักจ็ะสามารถรบับอลและจบับอลที่พุ่งมาไดอ้ย่างช านาญ สุดท้ายกจ็ะกลายเป็นนักเตะที่
สามารถครองบอลไดอ้ย่างด ีเมื่อพืน้สง่บอลใหก้พ็ลาดไดย้าก และสามารถต่อยอดไปสู่การเลีย้ง
บอล การสง่บอลต่อไปได ้
การส่งบอล 

การส่งบอลมอียู่ 2 อย่างหลกั ๆ คอืส่งบอลด้วยหลงัเท้า กบั ส่งบอลด้วยขา้งเท้าด้านใน
หรอืการแปบอล โดยเริม่กนัที่ลูกแปก่อน โดยต่อยอดมาจากการรบับอลคอืฝึกเดี่ยวแต่ไดถ้งึ 2 
ทกัษะเลยกค็อืการเตะบอลอดัก าแพงอย่างแรกตอ้งเกรง็ขอ้เทา้หนัปลายเทา้ไปทางขวางและเริม่
เตะเบา ๆ ก่อน หลงัจากนัน้ก็ค่อยเพิม่น ้าหนักมากขึ้นเรื่อย ๆ หลงัจากช านาญแม่นย าแล้วก็
ค่อยมาฝึกกบัเพื่อนร่วมทมีต่อ โดยฝึกทัง้รบัและส่งบอล และใหเ้พิม่ความไกลในการรบัส่งมาก
ขึน้เรือ่ย ๆ 
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การสง่บอลดว้ยหลงัเทา้ใหเ้ริม่ฝึกหลงัจากฝึกการสง่บอลดว้ยลูกแปจนช านาญแลว้ กใ็ห้
เริม่ดว้ยการจบัคู่กบัเพือ่นรว่มทมี เวลาแตะบอลเพือ่สง่ใหเ้หยยีดปลายเทา้และเกรง็ขอ้เทา้ท ามุม
กบัพืน้ 90 องศา และตะหวดัปลายเท้าออกไปโดยใหช้่วงของเอวและบัน้ทา้ยอยู่ในลกัษณะเตะ
ลกูใหไ้กลออกไป การฝึกนี้จะตอ้งฝึกบ่อยๆ เพือ่ใหส้ามารถสง่ลกูไดอ้ย่างแม่นย าขึน้ 
 
ทกัษะการรบับอล 

ทกัษะในการรบับอลหรอืบงัคบับอล หมายถงึ การบงัคบับอลทีม่าในลกัษณะต่าง ๆ ทัง้
บนพืน้และในอากาศ เพือ่ใหบ้อลอยูใ่นครอบครองและสามารถเล่นต่อไปตามความตอ้งการ การ
รบับอลหรอืหยุดบอลนัน้เป็นเทคนิคอยา่งหนึ่งทีม่คีวามส าคญัในการเล่นฟุตซอล หากหยดุหรอื
รบับอลไมอ่ยู ่จะท าใหเ้สยีบอลใหฝ่้ายตรงขา้มได ้

เทคนิคการหยดุบอลหรอืรบับอล 
การหยุดบอลหรอืรบับอล โดยการใชส้ว่นต่าง ๆ ของร่างกาย ดงันี้ 
1. การหยุดบอลดว้ยฝ่าเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 

การหยุดบอลดว้ยฝ่าเทา้ เป็นการหยุดทีง่า่ยทีส่ดุลกูเรยีดทีก่ลิง้เขา้มาหา ยนื
ทรงตวัใหด้พีรอ้มกบัยืน่เทา้ออกไปขา้งหน้าแลว้ใชฝ่้าเทา้หยุดบอล 

2. การหยุดบอลดว้ยเทา้ดา้นใน 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ลกัษณะการยนืและทา่ทางเหมอืนกบัการเตะขา้งเทา้ดา้นใน 
2.2 เมือ่บอลวิง่เขา้หาจากดา้นหน้า ดา้นขา้งหรอืจากดา้นหลงั เทา้ทีเ่ป็นหลกัและเทา้
ทีจ่ะหยุดบอลอยูใ่นลกัษณะเหมอืนกบัการเตะดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน 
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2.3 เทา้ทีจ่ะหยดุบอลยืน่ไปขา้งหน้าเลก็น้อยแลว้ผอ่นโดยดงึเทา้กลบัเลก็น้อย ก่อน
จะสมัผสัและหยุดบอล 
 

3. การหยุดบอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 ตามองบอลพรอ้มกบัหนัขา้งทีใ่ชเ้ป็นเทา้ในการรบับอล 
3.2 เทา้ทีใ่ชเ้ป็นหลกัควรยอ่เขา่ลงเลก็น้อย 
3.3 ลกัษณะขา้งเทา้ทีใ่ชร้บับอลควรผอ่นเทา้ตามแรงเขา้หาของลกูบอลหนัขา้งเทา้ดา้น

นอกเขา้หา เมือ่บอลสมัผสัเทา้ 
4.การหยุดลกูบอลดว้ยเขา่หรอืหน้าขา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 ใหห้นัหน้าเขา้หาทศิทางทีล่กูบอลจะลอยมา 
4.2 เคลื่อนทีเ่ขา้หาต าแหน่งทีค่าดวา่ลกูน่าจะตก ตาจบัจอ้งทีล่กู กางแขนออกเพือ่ช่วย
การทรงตวั จดเทา้ขา้งทีใ่ชเ้ป็นหลกัไวบ้นพืน้ เขา่งอเลก็น้อย 
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4.3 เมือ่ลกูบอลลอยมาไดร้ะยะ ใหย้กเขา่ขา้งทีจ่ะใชห้ยดุขึน้จนขาทอ่นบนเกอืบขนาน
กบัพืน้ ขาทอ่นล่างท ามุมกบัเขา่ประมาณ 90 องศา ใชห้น้าขาบรเิวณเหนือเขา่
เลก็น้อยในการรบัลกู 

4.4 จงัหวะทีส่มัผสัลกูใหผ้อ่นขาลงเลก็น้อยตามความแรงของลูก ใหล้กูกระดอนจากขา
ลงสูพ่ืน้ดา้นหน้า แลว้ใชฝ่้าเทา้หรอืขา้งเทา้หยุดลกูบอล 

5. การหยุดลกูบอลดว้ยหลงัเทา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 หนัหน้าเขา้หาทศิทางทีล่กูบอลลอยมา ยกเทา้ขึน้ดกัรบัในจงัหวะทีล่กูบอลลอยมา

ทนัท ี
5.2 จงัหวะทีล่กูบอลสมัผสัหลงัเทา้ ใหร้บีผ่อนเทา้ทัง้ทอ่นตัง้แต่หวัเขา่ลงมาตามความ

แรงของลูกทีพุ่ง่มาแลว้ดงึเขา้หาตวั ระวงัอย่าเกรง็ขาจนแขง็เพราะจะคลา้ยกบัการ
เตะสวน ลกูจะกระดอนออกไปไกล 

5.3 ส าหรบัลกูทีก่ลิง้มาตามพืน้หรอืลกูทีก่ระดอนขึน้จากพืน้ ใหห้นัหน้าเขา้หาทศิทีล่กู
บอลลอยมา ยกเทา้ขา้งทีจ่ะใชห้ยุดลูกขึน้จากพืน้เลก็น้อย ปลายเทา้งุม้ลงสูพ่ืน้ 
จงัหวะทีล่กูบอลสมัผสัหลงัเทา้ใหผ้อ่นเทา้ไปขา้งหลงัเลก็น้อย 

6. การหยุดลกูบอลดว้ยหน้าอก 
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6.1 ตาจบัจอ้งลูกเทา้ทัง้สองอาจขนาน หรอืเทา้ใดเทา้หนึ่งอยูห่น้ากไ็ด ้
6.2 เมือ่ลกูบอลลอยมาเกอืบจะกระทบหน้าอก ใหย้กตวัขึน้ทนัท ีกลา้มเนื้อสว่นอกเกรง็ 
เขา่ยอ่ จงัหวะทีล่กูบอลกระทบอกใหเ้อนหลงัผ่อนอกลง 

6.3 หน้าอกจะอยูใ่นลกัษณะเหมอืนเป็นแอ่งไวร้องรบัลกูบอล กางแขนออกเพือ่ช่วยการ
ทรงตวังอเขา่ของเทา้หน้าเลก็น้อยและผอ่นตวัลงทนัท ี

 
ตะกร้อ 

 
เล่นตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านใน  
 
 
 
 
 
 
วธิปีฏบิตั ิ

1. ใหจ้บัลกูตะกรอ้ในลกัษณะอก ยนืเทา้น าเทา้ตาม  
2. ปล่อยลกูตะกรอ้พรอ้มกบั ยอ่เขา่ในขา้งทีไ่ม่ไดส้มัผสัตะกรอ้โดยใชข้า้งเทา้ขา้งในใน

การเดาะลกูขึน้มาโดยค่อยๆสง่แรงขึน้มาโดยการจดัเทา้ใหต้ัง้ฉากกบัพืน้  
3. เมือ่เทา้สมัผสัลกูใหส้ง่แรงขึน้ไป โดยลกูจะลอยขึน้มาใหผู้ฝึ้กใหม่จบัลกูใหม่ท าสลบั

ซา้ย ขวา 
4. เมือ่ผูฝึ้กถนดั และสามารถควบคุมลกูตะกรอ้ไดแ้ลว้คอ่ยๆ เพิม่จ านวนในการเดาะ 

 
เล่นตะกร้อด้วยหลงัเท้า 
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วิธีปฏิบติั 
1. จบัลกูตะกรอ้ในระดบัอก ยนืเทา้น าเทา้ตาม 
2. ปล่อยลกูตะกรอ้พรอ้มกบั การเดาะลกูดว้ยหลงัเทา้ ปลายเทา้จะกระดกขึน้ และลกู

ตะกรอ้เมือ่สมัผสัหลงัเทา้พรอ้มกบัออกแรง สง่ลกูตะกรอ้ใหล้อยขึน้มาตรง ๆ 
3. เมือ่ผูฝึ้กเดาะลกูตะกรอ้ดว้ยหลงัเทา้ถนดั และสามารถควบคุมลกูตะกรอ้ไดแ้ลว้จงึ

คอ่ยๆ เพิม่จ านวนในการเดาะ  
 

เล่นตะกร้อด้วยเข่า 

 
 วิธีปฏิบติั 

1. จบัลกูตะกรอ้ในระดบัอก ยนืเทา้น าเทา้ตาม หรอื แยกเทา้ออกจากกนัเทา่ชว่งไหล่ 
2. ปล่อยลกูตะกรอ้พรอ้มกบั การเดาะลกูดว้ยเขา่ทีย่กขึน้ตัง้ฉาก และเมือ่ลกูตะกรอ้

สมัผสัเขา่ใหอ้อกแรง สง่ลกูตะกรอ้ใหล้อยขึน้มาตรง ๆ 
3. เมือ่ผูฝึ้กเดาะลกูตะกรอ้ดว้ยเขา่ถนดั และสามารถควบคุมลกูตะกรอ้ไดแ้ลว้จงึคอ่ยๆ 

เพิม่จ านวนในการเดาะ  
 

เล่นตะกร้อด้วยศรีษะ (การโหม่ง)  
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วิธีปฏิบติั 
1. จบัลกูตะกรอ้ในระดบัเอว ยนืเทา้น าเทา้ตาม หรอื แยกเทา้ออกจากกนัเทา่ชว่งไหล่ 
2. โยนลกูตะกรอ้พรอ้มกบั ยอ่เขา่ และเมือ่ลกูตะกรอ้สมัผสัศรษีะใหอ้อกแรง สง่ลกู

ตะกรอ้ใหล้อยขึน้มาตรง ๆ โดยการยดืตวัขึน้ไป 
3. เมือ่ผูฝึ้กเดาะลกูตะกรอ้ดว้ยศรษีะถนดั และสามารถควบคุมลกูตะกรอ้ไดแ้ลว้จงึ

คอ่ยๆ เพิม่จ านวน 
 

วอลยบ์อล 
การอนัเดอรล์กูวอลเลยบ์อล 
 
 
 
 
 
 
วิธีปฏิบติั 
     1. ยนืตวัตรงทา่เตรยีมเทา้ใดเทา้หนึ่งอยูข่า้งหน้าห่างกนั ประมาณ 1 ชว่งไหล่ 
     2 . ยอ่เขา่ลงใหห้วัเขา่เลยปลายเทา้เลก็น้อยกม้ล าตวัใหห้วัไหล่อยูใ่นแนวระดบัของเขา่ 
     3 . ยกสน้เทา้ขึน้เลก็น้อย น ้าหนกัตวัอยูท่ีป่ลายเทา้ทัง้สองขา้ง ตรงบรเิวณโคนหวัแมเ่ทา้ ใต้
ฝ่าเทา้ 
     4 . จบัมอืในทา่ทีถู่กตอ้ง แขนทัง้สองเหยยีดตงึ ตามองทีล่กูบอล 
การเซตลกูวอลเลยบ์อล 

 
 
 
 
 
 
วิธีปฏิบติั 
     1. ยกมอืทัง้สองขึน้ประมาณหน้าผาก มอืทัง้สองห่างจากใบหน้าพอประมาณ  
     2. ยอ่ตวั พรอ้มยกมอืในลกัษณะรปูถว้ยบรเิวณขา้งหน้า 
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     3. เคลื่อนทีไ่ปทีล่กูบอลจะตกใหล้กูบอลอยูเ่หนือศรีษะบรเิวณหน้าผาก พรอ้มเหยยีดแขนดงั
หรอืผลกัมอื 
        ไปดา้นบน   
การเสิรฟ์ลกูวอลเลยบ์อลมือล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติั 

     1 . ยนืตวัตรงทา่เตรยีม ถา้ถนดัขวาใหก้า้วเทา้ซา้ยอยูข่า้งหน้า ย่อเขา่ขวาเลก็น้อย ถอืลกูบอล
ดว้ยมอืซา้ย 

     2 . โยนลกูวอลเลยบ์อลขึน้ พรอ้มกบัเหวีย่งแขนขวาไปขา้งหลงัก ามอืหลวม ๆ ใชส้นัของมอืตลีกู
บอล 

   3. ใหส้ง่แขนไปตามแรงเหวีย่งของแขน และทศิทางของลกูบอลทีล่อยออกไป พรอ้มกบักา้ว
เทา้ไปดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  285 

แบบฝึกทกัษะการเสิรฟ์ลกูวอลเลยบ์อลมือบน 
วิธีปฏิบติั 
1. ยนืตวัตรงทา่เตรยีมถอืลกูบอลไวด้ว้ยมอืทัง้สองขา้ง เทา้แยกประมาณช่วงไหล่ถา้เสริฟ์ดว้ย

มอืขวา  
ใหย้นืเทา้ซา้ยอยูห่น้าเทา้ขวา ย่อเขา่เลก็น้อยยกแขนขา้งทีจ่ะใชต้บีอลขึน้พบัขอ้ศอก และ
เงือ้มมอืไปทางดา้นหลงั  

2.  ชลูกูวอลเลยบ์อลขึน้สงูเหนือศรษีะ เอนตวัไปขา้งหลงัเลก็น้อย 
3. เหวีย่งแขนขา้งทีใ่ชต้มีาขา้งหน้า ใหฝ่้ามอืหรอืก าปัน้ปะทะลกูบอลทีก่ าลงัลอยตบลงบรเิวณ

กลางลกูบอล 
4. หลงัจากมอืปะทะลกูบอลแลว้ ใหป้ล่อยแขนไปตามแรงสง่เลก็น้อย 
 

ทกัษะพืน้ฐานท่ีใช้ในแชรบ์อล /บาสเกตบอล  
การส่งลกูกระดอนพืน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบติั 

     1 . เริม่จากทา่ยนืทรงตวั เตรยีมพรอ้ม 
     2 . จบัลกูแชรบ์อล/บาสเกตบอลดว้ยมอืทัง้สองระดบัอกพรอ้มกา้วเทา้เป็นเทา้น าเทา้ตาม 
     3. จากนัน้เหยยีดแขนพรอ้มสง่แรงผลกัลกูบาสเกตบอลกระทบพืน้ 
การส่งลกูแชร/์บาสเกตบอลบอลระดบัอก 
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วิธีปฏิบติั 

     1. เริม่จากทา่ยนืทรงตวั เตรยีมพรอ้ม 
     2 . จบัลกูบอลดว้ยมอืทัง้สองระดบัอก 
     3 . นิ้วมอืทัง้หา้กางออกแนบขา้งลกูแชรบ์อล/บาสเกตบอล 
     4 .ศอกทัง้สองขา้งเฉียงลงขา้งล าตวัไม่เกรง็หกัขอ้มอืทัง้สองขึน้เลก็น้อย 
     5 . ผลกัลกูแชรบ์อล/บาสเกตบอลดว้ยการเหยยีดแขนและผลกัดว้ยปลายนิ้ว 
     6 . สบืเทา้ขา้งหนึ่งไปสูท่ศิทางทีส่ง่บอล 
     เมื่อไดแ้ลว้ใหฝึ้กทกัษะการเคลื่อนที ่รบัสง่บอล ในกรณีทีเ่ป็นแชรบ์อลโดยใชก้จิกรรม ลงิชงิ
บอลเขา้มาชว่ยในการจดักจิกรรม แลว้เพิม่ทกัษะโดยการ สง่ลกู มอืเดยีวกระดอนพืน้ สง่ลกู
เหนือศรษีะทัง้แบบมอืเดยีว และแบบสองมอื ตลอดจนทดลองเล่นทมี 5 – 10 นาท ี
     เชือ่มโยงเขา้กบักฬีาบาสเกตบอล โดยฝึกใหม้กีาร เลีย้งลกู เคลื่อนที ่ป้องกนั และการยงิ
ประต ูจากทกัษะกฬีาแชรบ์อล โดยมกีารเลีย้งลกูบาสเกตบอลเพิม่ขึน้มาในการเคลื่อนที ่
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นและ

นันทนาการ 
ในการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 

วธิกีารสอนแบบฝึกปฏบิตัโิดยใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัเิป็นส าคญั 
วทิยากร:รองศาสตราจารยว์าสนา มุ่งวชิา  เวลา 1 ชัว่โมง 

  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

มาตรฐานการเรียนรู ้
 เขา้ใจและเหน็คุณคา่ตนเอง และมทีกัษะในการด าเนินชวีติ 

ตวัช้ีวดั 
1.สามารถวเิคราะหค์วามส าคญัการสอนพลศกึษาในระดบัประถมเพือ่พฒันา

ผูเ้รยีนแบบ       องคร์วมได ้
2.น าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษาเพือ่

พฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วมไดอ้ย่างเหมาะสม 
สาระส าคญั 

สามารถวางแผนและปฏบิตัเิลอืก  เกม  การละเล่นพืน้เมอืง  กฬีาไทย  กฬีาสากล ได้
อย่างสนุกสนาน  มีน ้ าใจนักกีฬา  โดยปฏิบัติตามกฎ  กติกา  สิทธิ  และหน้าที่ของตนเอง 
จดัการกบัอารมณ์  ความเครยีด  ในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ ) Knowledge) 
  1 .รูถ้งึความสมัพนัธก์ารสอนพลศกึษาเพือ่พฒันาจากการบรูณาการ เกม การละเลน่

และนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้
  2. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพฒันาจากการบรูณาการ เกม การละเล่นและนนัทนาการ

ในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้
  ด้านทกัษะ ) Process) 

สามารถเสนอแนวทางการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบบรูณาการ เกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้

      ด้านเจตคติ  ) Attitude ) 

        ตระหนกัและเหน็คุณคา่ของการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาแบบบรูณาการ 
เกม การละเลน่และนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้
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กิจกรรมการเรียนรู้    
ขัน้ท่ี   1:  น าเข้าสู่บทเรียน   )ขัน้เตรียม( 
  1.1 วทิยากรกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม ดว้ย การรอ้งเพลงแลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมทุกคนยนืขึน้เตน้ประกอบเพลง 
ขัน้ท่ี   2:   ขัน้สอนและกิจกรรม 

2.1 วทิยากรสนทนากบัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมเกีย่วกบัการรว่มกจิกรรมต่างๆ ในดา้นพล
ศกึษา นนัทนาการ กจิกรรมเขา้จงัหวะ เกม การละเลน่ แลว้รว่มกนัยกตวัอยา่งกจิกรรมให้
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ เช่น 

- ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมสง่ตวัแทนออกมารอ้งเพลงแลว้เลอืก จากนัน้แบ่งกลุ่ม แบบคละ
โรงเรยีน 

2.2  วทิยากรใหค้วามรู ้โดยใชส้ือ่  Power point เรือ่งแนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม 
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

2.3 วทิยากรถามกระตุน้ความคดิผูเ้ขา้รว่มอบรมพรอ้มกบักระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรม
ท ากจิกรรมรว่มกนั  
          2.4  ผู้เขา้ร่วมรบัการอบรม สรุปร่วมกนัในเรื่องของนันทนาการ กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

เกม การละเล่น เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการจดัการเรยีนการสอน  
 ขัน้ท่ี 3  :   ขัน้สรปุ  

   วทิยากรและผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรมรว่มกนัสรุปความรูเ้รือ่ง แบบบรูณาการ เกม  
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้
ส่ือการเรียนรู้ 

 1  . Power Point เรือ่ง การสอนพลศกึษาแบบบรูณาการ เกม การละเล่นและ
นนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้

 2. ใบความรู ้
แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

 อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
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ใบความรู้ท่ี 7 
การบรูณาเกม การละเล่นและนันทนาการในการจดัการเรียนรู้พล
ศึกษา 

บูรณาการ  หมายถึง  การน าศาสตร์หรอืความรู้วชิาต่าง ๆ  ที่สมัพนัธ์กนัน ามาเข้า
ด้วยกันหรอืผสมผสานได้อย่างกลมกลืน  เพื่อน ามาจดัเป็นการเรยีนการสอนภายใต้หัวข้อ
เดยีวกนั  เชื่อมโยงกนัเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด  โดยมกีารเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่า
องคค์วามรูข้องแต่ละรายวชิา  และเน้นการสรา้งความรูข้องผูเ้รยีนทีม่ากกว่า  การใหเ้นื้อหาโดย
ครเูป็นผูก้ าหนด 
ลกัษณะส าคญัของการสอนแบบบรูณาการ 

1. เป็นการบรูณาการระหวา่งความรู ้กระบวนการและการปฏบิตั ิ
2. เป็นการบรูณาการระหวา่งวชิาไดอ้ย่างกลมกลนื 
3. เป็นการบรูณาการระหวา่งสิง่ทีเ่รยีนกบัชวีติจรงิ 
4. เป็นการบรูณาการเพือ่จดัความซ ้าซอ้นของเนื้อหาต่าง ๆ 
5. เป็นการบรูณาการใหเ้กดิความสมัพนัธก์นัระหวา่งความคดิรวบยอดของวชิาต่าง ๆ 

เพือ่ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย 
การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

การจดัการเรยีนการสอนในการเขยีนแผนการสอนของครผููส้อนแบ่งออกเป็น  2  
ประเภท  )การเขยีนแผนแบบบรูณาการมมีากกวา่นี้  ตามความเหมาะสม  (ดงันี้  

1 . การบูรณาการภายในวชิามจีุดเน้นอยู่ภายในวชิาเดยีวกนัอาจน าวชิาต่างๆทีส่มัพนัธ์
กนัมาบูรณาการกนัเองของวชิานัน้และไมแ่ยกหรอืขยายไปกบัวชิาอื่น 

2. การบูรณาการระหว่างวชิามจีุดเน้นอยู่ที่การน าวชิาอื่นเขา้เชื่อมโยงดว้ยกนัตัง้แต่ 2 
วชิาขึน้ไปโดยภายใตห้วัขอ้เดยีวกนัว่าวชิาใดทีส่ามารถน าเขา้มาบูรณาการดว้ยกนัไดไ้ม่จ าเป็น
ว่าต้องทุกวิชาหรือทุกกลุ่มประสบการณ์ เข้าด้วยกันหรืออาจครบทุกวิชาหรือทุกกลุ่ม
ประสบการณ์กไ็ด ้
การวางแผนการจดัท าแผนแบบบรูณาการ 

การจดัท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  เป็นการน าวชิาหรอืสาระการเรยีนรูต้่าง ๆ  ทีม่ี
ความสมัพนัธ์กนัมาเชื่อมโยงกนั  ซึ่งสามารถท าไดโ้ดยการสรา้งหวัขอ้เรื่องทีม่คีวามสอดคลอ้ง
กบัวชิานัน้ ๆ  เขา้ดว้ยกนั  ผูส้อนตอ้งค านึงสิง่ต่อไปนี้ 

1. การเลอืกหวัเรื่องจากประเดน็ต่างๆทีต่อ้งการเรยีน เชน่ ประเดก็แนวคดิ ประเดน็ของ
เนื้อหา เมื่อไดแ้ลว้น าจุดประสงคข์องแต่ละรายวชิาทีต่อ้งการใหเ้กดิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเขา้มา
สรา้งเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 
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2. การน าจุดประสงคข์องรายวชิาต่างๆทีส่มัพนัธก์นัมาสรา้งเป็นหวัขอ้เรือ่งและน ามาจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 
 
ประโยชน์ของการบรูณาการ 

1. เป็นการน าวชิาหรอืศาสตรต์่างๆเชือ่มโยงกนัภายใตห้วัขอ้เดยีวกนั 
2. ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนทีล่กึซึง้และมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิ   
3. ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจในลกัษณะองคร์วม 
4. ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูค้วามเขา้ใจจากสิง่ต่างๆทีม่อียูร่อบตวั 
5. เป็นแนวทางทีช่ว่ยใหค้รไูดท้ างานร่วมกนัหรอืประสานงานรว่มกนัอย่างมคีวามสขุ 
6. สง่เสรมิสนบัสนุนใหค้รไูดค้ดิวธิกีารหรอืน าเทคนิคใหม่ๆ มาใช ้

ท าอย่างไรจึงจะจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
1. ครมูคีวามเชือ่มัน่และเขา้ใจตรงกนัในเรือ่งการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
2. ครไูดว้างแผนไดค้ดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละมกีารประเมนิผลรว่มกนั 
3. ตอ้งยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางใหผู้เ้รยีนสามารถคน้หาค าตอบไดด้ว้ยตนเองและไดล้ง

มอืปฏบิตัจิรงิ 
4. เน้นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการน าวชิาต่างๆเชือ่มโยงกนัมากกวา่ทีจ่ะเกดิจากเนื้อหาใด

เนื้อหาหนึ่งเทา่นัน้ 
5. มกีารน าขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถิน่และภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาจดัการเรยีนรูแ้บบองคร์วม

หรอืแบบบรูณาการในกลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆ 
 
นันทนาการ ) Recreation ) 

นันทนาการ ( Recreation ) หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงาน
ประจ าโดยเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจ ท าในยามวา่ง และ ตอ้งไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมและกฎหมายบ้านเมอืง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากความตึง
เครยีด ทัง้ร่างกายและจติใจ หรอืก่อใหเ้กดิการพฒันาหรอืความเจรญิงอกงามทางกาย อารมณ์ 
สงัคม และสตปัิญญา กจิกรรมนนัทนาการ 

1 . นันทนาการประเภทการฝีมือและศิลปหัตถกรรม (Art In Crafts In Recreation)   
การประดษิฐต์่าง ๆ ดว้ยมอืและกจิกรรมประเภทศลิปะทีท่ าขึน้ดว้ยมอื  ทีท่ าขึน้ในเวลาว่างและ  
ไม่เป็นกจิกรรมประเภทอาชพี ถอืไดว้า่เป็นกจิกรรมนนัทนาการประเภทฝีมอืและศลิปหตัถกรรม
ทัง้สิน้ เช่น การปั้น การสลกั การเขยีน จกัสาน เยบ็ปักถกัรอ้ย การประดษิฐเ์ครื่องใชห้รอืวสัดุ
เหลอืใช ้  เป็นตน้ 
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  2 . นันทนาการประเภทเกมกฬีา กรฑีา (Athletic In Recreation) กจิกรรมประเภทกฬีา
นี้เป็นกจิกรรมทีน่ิยมกนัอยา่งแพร่หลาย และเป็นกจิกรรมนนัทนาการ  ใหป้ระโยชน์มากทีสุ่ดแก่
ผูเ้ขา้ร่วม กจิกรรมประเภทเกมกฬีา กรฑีานี้อาจแบ่งได ้ 2 ประเภทดว้ยกนั คอื  
               2.1 กีฬากลางแจ้ง (Outdoor Games) กิจกรรมประเภทนี้ได้แก่เกมกีฬาที่ต้องใช้
สนามกลางแจง้ เช่นฟุตบอล  วอลเลยบ์อล บาสเกตบอล ตระกรอ้ กอลฟ์ เทนนิส และกจิกรรมที่
เล่นกลางแจง้ทัง้หลาย 
               2.2 กีฬาในร่ม (Indoor Games) ได้แก่กิจกรรมที่เล่นในห้องนันทนาการ โรง
ยมิเนเซียม เช่น วอลเลย์บอล บาสเกตบอลในร่ม โบว์ลิง่ จนถงึกจิกรรมเบา ๆ เช่น หมากรุก 
หมากฮอส เทเบลิเทนนิส 

3 . นันทนาการประเภทดนตรแีละรอ้งเพลง (Music In Recreation) ดนตร ี(Music) ได้
ชื่อว่าเป็นภาษาสากลเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้เขา้ใจกนัและกนั เป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้
เพลดิเพลนิสนุกสนานไปกบัเสยีงดนตรนีัน้ ทัง้นี้รวมเอาการรอ้งเพลงด้วย จะเป็นนักรอ้งเดี่ยว
รอ้งหมู่ก็ตาม รวมไปถึงการรอ้งเพลงแบบคาราโอเกะ (Karaoke) ดนตรเีป็นสิง่จ าเป็นส าหรบั
กจิกรรมนันทนาการ งานที่มกีจิกรรมบนัเทงิใจต้องมดีนตร ีเรามดีนตรไีทยเดมิ มเีครื่องดนตรี
ไทยแท ้ๆ เล่นเพลงไทย และดนตรไีทย – สากล 

4 . นันทนาการประเภทละครภาพยนตร ์(Drama In Recreation)  การแสดงต่าง ๆ  ที่
เป็นไปในแบบของการละคร จะบนเวทหีรอืไม่กต็าม ผูเ้ล่นผูด้ไูดร้บัความสนุกเพลดิเพลนิกจ็ดัว่า
กจิกรรมนันทนาการ เช่น ละคร ภาพยนตร ์การแสดงทางโทรทศัน์  วทิยุ โขน ลเิก หนังตระลุง 
หมอล า เป็นตน้ 

5 . นันทนาการในงานอดเิรก (Hobbies In Recreation) งานอดเิรกกจิกรรมนันทนาการ
ที่ส าคญัอกีแขนงหนึ่ง เป็นสิง่ที่ช่วยใหก้ารด าเนินชวีติประจ าวนัของคนมคีวามสุข เพลดิเพลนิ 
เดก็ต้องได้รบัการฝึกหดั ให้รูจ้กัประกอบกจิกรรม ตัง้แต่ในโรงเรยีนแล้ว ทางบ้านช่วยส่งเสรมิ
สนบัสนุนดว้ย งานอดเิรกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื  
 5.1 ประเภทเก็บสะสม (Collecting Hobbies) การใช้เวลาว่างในทางเก็บสะสมสิง่ของ
ต่าง ๆ เช่น เกบ็สะสมแสตมป์ ตัว๋รถเมล์ บตัรโทรศพัท์ เหรยีญ ธนบตัร    พระเครื่อง รูปถ่าย
สติก๊เกอร ์  เป็นตน้ 
  5.2 ประเภทประดษิฐ์คดิสรา้งสรรค ์(Creative Hobbies or Making Things) นอกจาก
การเกบ็สะสมแลว้ยงัใชเ้วลาในการประกอบงานอดเิรก โดยการท าการบ้าน ลดน ้าต้นไม ้ปลูก
ต้นไม้ การวาดเขยีน วาดรูปววิ และรูปประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ทัง้สนี ้า และสนี ้ามนั งานประดษิฐ์
จากไม ้ดนิเหนียว ผา้ พลาสตกิแกว้ สบู่ โลหะ เป็นตน้ 
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  5.3 ตามความสนใจ เชน่ การศกึษา เรือ่งพชื สตัว ์ดวงดาว คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
 6. นนัทนาการประเภทกจิกรรมทางสงัคม (Social Recreation) กจิกรรมนนัทนาการใน

สงัคมนี้ไดแ้ก่กจิกรรมนนัทนาการหลายประเภททีก่ลุ่มคนไดร้ว่มกนัประกอบขึน้โดยมี
จุดมุง่หมายอยา่งเดยีว จงึไดร้ว่มประกอบกจิกรรมนนัทนาการชนิดนัน้เพือ่การสงัคม เช่น  มกีาร
รบัประทานอาหาร สงัสรรค ์เลีย้งรุ่น ชมรมสมาคมสโมสรต่าง ๆ 

7 . นนัทนาการประเภทเตน้ร า (Dance Recreation) กจิกรรมทีใ่ชจ้งัหวะต่าง ๆ ทาง
ดนตร ีเป็นกจิกรรมทีใ่หค้วามสนุกสนานท าใหช้วีติเพลดิเพลนิ เพิม่คณุค่าแห่งชวีติขึน้ กจิกรรม
นนัทนาการดา้นนี้มหีลายอย่าง แต่ทัง้นี้ตอ้งอาศยัดนตรแีละการรอบรูเ้พลงดว้ย เชน่ การลลีาศ 
การเตน้ร าพืน้เมอืง การร าไทย เป็นตน้ 

 8 . นนัทนาการนอกสถานที ่หรอื นอกเมอืง (Outdoor Recreation) เนื่องจากในเมอืงมี
คนหนาแน่น ทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ  ไม่เพยีงพอ ฉะนัน้กจิกรรมกลางแจง้ นอกสถานทีช่มภูมิ
ประเทศศกึษาธรรมชาต ิท าใหม้ชีวีติชวีายิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่ความรูใ้หแ้ก่คนเราอกี
ดว้ยกจิกรรมประเภทนี้  ไดแ้ก่ การปิกนิค    เทีย่วสวนสาธารณะ ชมสวนสตัว ์ชมโบราณสถาน 
เล่นน ้าตก เดนิป่า ขีจ่กัยานเสอืภูเขา พายเรอื ล่องเรอื เป็นตน้ 

 9 . นันทนาการประเภทการพูดเขียนและอ่าน (Speaking Writing And Reading In 
Recreation)  การพดู เขยีน อ่าน ใหเ้กดิประโยชน์ในเวลาวา่งเป็นกจิกรรมนนัทนาการอยา่งหนึ่ง 

 10 . นันทนาการประเภทกิจกรรมพิเศษ (Special Events) กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมที่มีการเล่นเป็นครัง้คราวจัดขึ้นในโอกาสพิเศษ ตาม
ประเพณีของทอ้งถิน่ตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต ์งานลอยกระทง  งานปีใหม่ ขึน้บา้น
ใหม่ซึง่จะมกีารละเล่นต่าง ๆ หรอืจดัการแสดงมหรสพ 

 11 . นันทนาการประเภทอาสาสมคัร (Voluntary Recreation) กิจกรรมนันทนาการ
ประเภทอาสาสมคัร ไดแ้ก่กจิกรรมทีบุ่คคลสมคัรใจเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจและเป็นกจิกรรมที่
บริการอาสาสมคัร แก่กลุ่มคนหรอืแก่ชุมชน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นหลกั เช่น 
กจิกรรม ค่ายอาสาสมคัร ค่ายอาสาพฒันาทอ้งถิน่ชนบท  การอาสาพฒันาโรงเรยีน พฒันาวดั 
หรอืสาธารณสถาน 
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ตวัอย่างเกม 
ว่ิงเป้ียววงกลม 
 วิธีเล่น 
 เขยีนวงเกลมใหใ้หญ่และลากเสน้ผา่ศนูยก์ลางใหเ้ลยออกนอกวง แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 
พวก เทา่ๆกนั ใหย้นืรอบวงกลมพวกละครึง่วง หนัหน้าออกนอกวง เริม่เล่นโดยใหผู้เ้ล่นคนแรก
ซึง่อยูท่ีเ่สน้ของแต่ละหมูอ่อกวิง่ไปรอบๆวงกลม หนัดา้นซา้ยใหว้งกลมมอืถอืผา้หรอืคธา เมือ่
ครบรอบใหส้ง่ผา้ใหค้นที ่2 ซึง่จะตอ้งท าเชน่เดยีวกนั คอื วิง่รอบและสง่ใหค้นที ่2 ในขณะทีว่ ิง่
ทุกคนตอ้งอยูป่ระจ าทีข่องตน 
 
ท าตรงกนัข้าม 
 วิธีเล่น 
 เลอืกผูน้ ามา 1 คน โดยใหผู้น้ าท าทา่ทางต่างๆ ผูเ้ล่นคนอื่นนัน้จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบั
ผูท้ีน่ าท า 
 เชน่  ผูน้ าหวัเราะ—ทุกคนตอ้งรอ้งไห ้ 

ผูน้ านัง่ลง—ตอ้งยนืขึน้  
ผูน้ ากา้วเทา้ซา้ย—กา้วเทา้ขวา  
การท าจะเรว็ขึน้ไปเรือ่ย ๆ 

 การตดัสนิ ท าตามผูน้ าหรอืท าชา้ จะตอ้งออกจากการแขง่ขนั หรอืเปลีย่นมาเป็นผูน้ า 
 
การแข่งเรือบก 
 วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ  แต่ละหมูห่รอืแถวหา่งกนั ๒ ชว่งแขน 
2. ใหล้กูเสอืแตล่ะหมูห่รอืแถวนัง่เอามอืจบัเอวคนขา้งหน้า 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปถงึเสน้ทีก่ าหนดดว้ยการกระโดดพรอ้มๆกนั โดยไม่ใหม้อื

หลุดจากเอวหรอืแถวขาด แถวใดถงึเสน้ทีก่ าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
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วนัที ่22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริง 

 ในนักเรียนประถมศึกษา 
วธิกีารสอนแบบเชงิบรรยาย และระดมความคดิเพือ่เสนอแนวทาง ในบทบาทสมมต ิ

วทิยากร: อาจารย ์ดร.อนนัต ์มาลารตัน์      เวลา 2 ชัว่โมง 
  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 
 มาตรฐานการเรียนรู ้
เป็นการประเมนิ การแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของนกัเรยีนตามสภาพความเป็นจรงิทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีน มลีกัษณะเป็นการประเมนิแบบไมเ่ป็นทางการ การท างานของผูเ้รยีน ในการ
แกไ้ขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นผูค้น้พบและ ไดแ้สดงออกอยา่งเตม็
ความสามารถโดยใหผู้เ้รยีนลงปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์จรงิ 

ตวัช้ีวดั 
 1.วเิคราะหปั์ญหาการประเมนิตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา 
 2.สามารถประเมนิสภาพจรงิในนกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
สาระส าคญั 
     ประเมนิสภาพจรงิในนกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาใน
นกัเรยีนประถมศกึษา 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ )Knowledge) 

1. เขา้ใจเรือ่งพลศกึษามคีวามรู ้และเขา้ใจในการประเมนิตามสภาพจรงิในการจดัการ
เรยีนรู ้
พลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

  ด้านทกัษะ )Skill,Practice) 
    1  .เสนอแนวทา งในการประเมนิผลการสอนวชิาพลศกึษาตามสภาพจรงิได ้
   2  .สามารถอธบิายกจิกรรมพลศกึาทีส่ง่เสรมิพฒันาการทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคมและสตปัิญญา ได ้
 ด้านเจตคติ ) Attitude ) 
 เหน็คุณคา่และความส าคญัของการประเมนิตามผลสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
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กิจกรรมการเรียนรู้    
ขัน้ท่ี   1:  น าเขา้สูบ่ทเรยีน   (ขัน้เตรยีม) 
  1.1  วทิยากรน ากจิกรรมก่อนเขา้บทเรยีนดว้ยกจิกรรมทกัทายท าความรูจ้กั 

1.2  วทิยากรสอบเกีย่วกบัเรือ่งพลศกึษาสอบถามและความรูพ้ืน้ความรูข้องผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม 
ขัน้ท่ี   2:   ขัน้สอนและกจิกรรม 

              2.1 วทิยากรใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกอบรมตอบค าถามในเชงิอภปิราย โดยค าถามทีว่ทิยากร
จะถามมดีงันี้ ดงันี้ 
  2.1.1 การประเมนิหมายถงึ 
  2.1.2 การประเมนิตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบั
ประถมศกึษาประเมนิจากอะไรไดบ้า้ง และประเมนิอย่างไร 
  2.1.3 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสว่นใหญ่ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูแ้บบใดในโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
 2.2 วทิยากรใหค้วามรูด้ว้ยสือ่ Power point เกีย่วกบั การประเมนิผลตามสภาพจรงิ
ในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
ขัน้ท่ี 3  :  ขัน้สรุป  
  วทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมสรุปและหาแนวทางรว่มกนัในเรือ่งการประเมนิผล
ตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาในระดบัประถมศกึษารว่มกนักบัผูเ้ขา้รว่มรบัการ
ฝึกอบรม 

               
ส่ือการเรียนรู้ 
 1  .สือ่ Power point  เรือ่ง การประเมนิผลตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
 2  .ใบ ความรู ้เรือ่ง การประเมนิผลตามสภาพจรงิในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา 
แหล่งการเรียนรู้ : มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ 

 อาคารนนัทนาการและบรกิารนกัศกึษา  
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                                                                  ใบความรู้ท่ี 8 
การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริงในนักเรียน
ประถมศึกษา 
ความส าคญัของการวดัและประเมินตามแนวปฏิรปูการศึกษา 
          การวดัและการประเมนิ (Assessment) คอื กระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู รวบรวมขอ้มลู
วเิคราะหข์อ้มลู สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตดัสนิ (Determine) ระดบัของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของผูเ้รยีนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑผ์ลความส าเรจ็ทีพ่งึปรารถนาหรอืผลความส าเรจ็ตาม
มาตรฐานคุณภาพผลการเรยีนรู ้
การวดัและการประเมินคณุประโยชน์ 

1. ชว่ยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนเขา้ใจตรงกนัในผลการเรยีนรูท้ีเ่ป็นมาตรฐานที่ 
ตอ้งการใหบ้งัเกดิขึน้จากการเรยีนการสอนและจดัท าเป็นเกณฑส์ าหรบัการตรวจสอบ 

2. ชว่ยเพิม่การเรง่เรา้เพยีรพยายามร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนทีจ่ะ 
ใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ใชอุ้ปกรณ์สือ่นวตักรรมต่างๆ เพือ่มุง่ไปสูก่ารบรรลุผลการ
เรยีนตามเกณฑข์อ้ 1 

3. ชว่ยใหม้กีารบนัทกึพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ตดิตามผลการเรยีนรูอ้ย่าง 
ต่อเนื่อง จนถงึการใชเ้ครือ่งมอืและเทคนิคการวดัและการประเมนิทีผ่า่นการเลอืกสรร และ
ออกแบบอยา่งดใีหส้ามารถวดัผลการเรยีนรูอ้ย่างแมน่ย า เชือ่ถอืได ้

4. ชว่ยใหเ้กดิการตดัสนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นรายบคุคลอยา่ง 
ต่อเนื่องเทยีบกบัเกณฑท์ีจ่ดัท าไวล้่วงหน้า ท าใหเ้กดิการบนัทกึผลการเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล ระบุ
ผลการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนท าไดน่้าพอใจผา่นเกณฑ ์ระบุผลการเรยีนรูท้ีย่งับกพร่อง 

5. ชว่ยสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนรายบุคคลเป็นส าคญั  โดย 
น าผลการเรยีนรูท้ีบ่กพรอ่งมาวเิคราะหปั์ญหาสาเหตุ  ท าใหผู้ส้อนชว่ยคดิคน้เทคนิค
กระบวนการเรยีนรูน้ ามาใชแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอย่างเหมาะสม  ชว่ยท า
ใหผู้เ้รยีนรายบุคคลสามารถเรยีนรูไ้ดค้รบถว้นตามมาตรฐาน 
 
ความหมายและความส าคญัของการวดัและประเมินตามสภาพจริง 
          การวดัและประเมนิตามสภาพจรงิ คอื กระบวนการวดัผลการเรยีนรูต้ามแนวทาง 3 
ประการ คอื 
            1. วดัครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ดจ้รงิ วดัความสามารถทางความรู ้ความคดิ
ไดจ้รงิ (Cognitive Ability) วดัความสามารถในการปฏบิตัไิดจ้รงิ (Performance/Practice 
Ability) วดัคณุลกัษณะทางจติใจไดจ้รงิ (Affective Characteristics) 



  297 

           2. วดัไดต้รงความเป็นจรงิ คอื สิง่ทีว่ดัไดน้ัน้เป็นขอ้มลู เป็นการแสดงพฤตกิรรมที่
สะทอ้นความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน ทัง้ความสามารถทางความรู ้ความคดิ ความสามารถ
ในการปฏบิตัแิละคุณลกัษณะทางจติใจ มคีวามคลาดเคลื่อนผดิพลาดน้อยทีส่ดุ ไม่เปิดโอกาสให้
ผูด้อ้ยความสามารถไดค้ะแนนสงู ตดัความผดิพลาดทีผู่ม้คีวามสามารถสงูกลบัไดค้ะแนนน้อย 

3. เลอืกสรรคดิคน้เครือ่งมอืและเทคนิคการวดัผลทีเ่ป็นการวดัพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิที่
แสดงออกซึง่ความสามารถของผูเ้รยีน (Ability to do) ซึง่อาจไดจ้ากการสงัเกตุพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
สงัเกตจากการปฏบิตัภิาระงาน (Tasks) ทีจ่ดัใหป้ฏบิตัใินสถานการณ์ทีผู่ส้อนจะก าหนด สงัเกต
จากร่องรอยหลกัฐานผลการปฏบิตัภิาระงานของผูเ้รยีน เป็นตน้ 

ธรรมชาตขิองการวดัทางการศกึษามหีลายประการ  ทีส่ าคญั  คอื  เป็นการวดัทางออ้ม  
และวดัไดไ้ม่สมบรูณ์ ดงันัน้ การวดัจงึมคีวามคลาดเคลือ่น คา่ทีไ่ดจ้ากการวดัจงึประกอบดว้ยคา่
ของศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิรวมกบัคา่ความคลาดเคลื่อน ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นได้
ทัง้คา่บวกและคา่ลบ  เขยีนใหด้เูขา้ใจงา่ยขึน้  ดงันี้ 
คา่ทีไ่ดจ้ากการวดั     =    คา่ของศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ  ±   คา่ความคลาดเคลื่อน 
 เชน่  นกัเรยีนสอบไดค้ะแนน 35 คะแนน ถา้คา่ความคลาดเคลื่อนเทา่กบั 3 คา่
ความสามารถจรงิของนกัเรยีนคนดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง  35-3  ถงึ  35+3  คอื  อยูร่ะหวา่ง  32  

ถงึ  38   
จะเหน็วา่  ยิง่คา่ความคลาดเคลื่อนยิง่มาก ยิง่ท าใหค้า่ศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะที่

แทจ้รงิมชีว่งกวา้ง  หรอือาจกล่าวไดว้า่ ยิง่คา่ความคลาดเคลื่อนยิง่มาก ยิง่ท าใหค้า่หรอืคะแนน
ทีไ่ดจ้ากการวดั มโีอกาสห่างจากค่าศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิมากขึน้    

แต่หวัใจทีเ่ป็นความตอ้งการของผูท้ีว่ดั คอื การวดัปราศจากความคลาดเคลื่อน นัน่คอื 
ตอ้งการใหผ้ลการวดัตรงกบัศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ จงึเป็นมลูเหตุใหพ้ยายามหา
เครือ่งมอืและวธิกีารวดัทีใ่หไ้ดค้า่ของศกัยภาพหรอืคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ น าไปสูก่ารประเมนิตาม
สภาพจรงิ (Authentic Assessment) 
ความหมาย 

 ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายการประเมนิตามสภาพจรงิไวด้งันี้ 
 สวุมิล  วอ่งวานิช (2546 : 13)  กล่าววา่ การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นกระบวนการ
ตดัสนิความรูค้วามสามารถและทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รยีนในสภาพทีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ โดยใช้
เรือ่งราว เหตุการณ์ สภาพจรงิหรอืคลา้ยจรงิทีป่ระสบในชวีติประจ าวนั เป็นสิง่เรา้ใหผู้เ้รยีน
ตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมอืกระท า หรอืผลติ จากกระบวนการท างานตามทีค่าดหวงัและ
ผลผลติทีม่คีณุภาพ จะเป็นการสะทอ้นภาพเพือ่ลงขอ้สรุปถงึความรู ้ความสามารถ และทกัษะ
ต่าง ๆ ของผูเ้รยีนวา่มมีากน้อยเพยีงใด น่าพอใจหรอืไม ่อยูใ่นระดบัความส าเรจ็ใด 
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 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545 : 20) ไดก้ล่าววา่ การประเมนิสภาพจรงิเป็น
การประเมนิจากการปฏบิตังิานหรอืกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยงานหรอืกจิกรรมที่
มอบหมายใหผู้ป้ฏบิตั ิจะเป็นงานหรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ (Real Life) หรอืใกลเ้คยีงกบัชวีติ
จรงิ จงึเป็นงานทีม่สีถานการณ์ซบัซอ้น (Complexity) และเป็นองคร์วม (Holistic) มากกวา่งาน
ปฏบิตัใินกจิกรรมการเรยีนทัว่ไป 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิกระทรวงศกึษาธกิาร (2540 : 175) 
กล่าววา่ การประเมนิสภาพจรงิ เป็นการประเมนิการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ดา้น ของ
นกัเรยีนตามสภาพความเป็นจรงิทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน มลีกัษณะเป็นการประเมนิแบบไมเ่ป็น
ทางการ การท างานของผูเ้รยีน ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นผูค้น้พบและเป็นผูผ้ลติความรู ้ ไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตัจิรงิหรอืคลา้ยจรงิ ไดแ้สดงออก
อย่างเตม็ความสามารถ 
 สรุป  การประเมนิสภาพจรงิ เป็นการประเมนิจากการวดัโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ
ในสถานการณ์จรงิ 
แนวคิดและหลกัการของการประเมินผลตามสภาพจริง 

 ผู้เชี่ยวชาญในด้านหารวดัและประเมนิผลกล่าวถึงแนวคิดและหลกัการประเมนิตาม
สภาพทีแ่ทจ้รงิไวห้ลายทา่น ทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ(2542 : 183) กล่าวไวว้า่   
 1 .การประเมนิตามสภาพจรงิ ไม่เน้นการ ประเมนิทกัษะพื้นฐาน (Skill Assessment) 
แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน ความ
รว่มมอื ในการแกปั้ญหา และการประเมนิตนเองทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
 2 .การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นการวดัและประเมนิความกา้วหน้าของนกัเรยีน  
 3. การประเมินตามสภาพจรงิ เป็นการสะท้อนให้เห็นการสงัเกตสภาพงานปัจจุบัน 
(Current Work) ของนักเรยีน และสิง่ที่นักเรยีนได้ปฏิบตัิจรงิ 5. ผู้ประเมนิควรมหีลาย ๆ คน 
โดยมกีารประชุมระหวา่งกลุ่มผูป้ระเมนิเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
 6 .เรยีนการสอนอย่างต่อเนื่องการประเมนิตอ้งด าเนินการไปพรอ้มกบัการ  
 7 .น าการประเมนิตนเองมาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของการประเมนิตามสภาพทีแ่ทจ้รงิ  
 8 .การประเมนิตามสภาพจรงิ ควรมกีารประเมนิทัง้ 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิที่เน้น
การปฏบิตัจิรงิ และการประเมนิจากแฟ้มสะสมงาน 
อนุวตั ิ คณูแกว้ (2548 : 113) กล่าวถงึหลกัการของการประเมนิผลจากสภาพจรงิไว ้ดงันี้ 
 1 .เป็นการประเมนิความก้าวหน้า และการแสดงออกของนักเรยีนแต่ละคนบนรากฐาน
ของทฤษฎทีางพฤตกิรรมการเรยีนรู ้โดยใชเ้ครือ่งมอืการประเมนิทีห่ลากหลาย 
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 2 .การเรียนรู้ทางการประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการและ
สตปัิญญาทีห่ลากหลาย 
 3 .หลกัสตูรสถานศกึษา ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิตามสภาพจรงิ คอื หลกัสตูร
ตอ้งพฒันามาจากบรบิททีม่รีากฐานทางวฒันธรรมทีน่ักเรยีนอาศยัอยู่ และทีต่้องเรยีนรูใ้หท้นักบั
กระแสการเปลีย่นแปลงของโลก 
 4 .การประเมนิผล จะตอ้งหลอมรวมกนัและการประเมนิตอ้งประเมนิการเรยีน การสอน 
ต่อเนื่องตลอดเวลาทีท่ าการเรยีนการสอน โดยผูเ้รยีนมสีว่นรว่ม 
 5 .การเรยีน การสอน การประเมนิ เน้นสภาพที่สอดคลอ้ง หรอื ใกลเ้คยี งกบัธรรมชาติ
ความเป็นจรงิของการด าเนินชวีติ และควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดค้ดิงานดว้ยตนเอง  
 6 .การเรยีนการสอนจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาศกัยภาพใหเ้ตม็ทีส่งูสุด ตามสภาพทีเ่ป็น
จรงิของแต่ละบุคคล เตม็ตามศกัยภาพของตนเอง การเรยีน การสอน และการประเมนิตอ้งเกีย่ว
เนื่องกนัและเน้นการปฏบิตัจิรงิในสภาพที่ใกล้เคยีงหรอืสภาพที่เป็นจรงิในชวีติประจ าวนั เปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ลกัษณะส าคญัของการวดัและการประเมินผลจากสภาพจริง 
 ลกัษณะส าคญัของการวดัและการประเมนิผลจากสภาพจรงิมดีงันี้ (กรมวชิาการ, 2545 : 
159) 
 1. การวดัและการประเมนิผลจากสภาพจรงิมลีกัษณะส าคญัคอื ใชว้ธิกีารประเมนิ
กระบวนการคดิทีซ่บัซอ้นความสามารถในการปฏบิตังิาน ศกัยภาพของผูเ้รยีนในดา้นของผุผ้ลติ
และกระบวนการทีไ่ดผ้ลผลติมากกวา่ทีจ่ะประเมนิวา่ผูเ้รยีนสามารถจดจ าความรูอ้ะไรไดบ้า้ง 
 2. เป็นการประเมนิความสามารถของผูเ้รยีน เพือ่วนิิจฉยัผูเ้รยีนในสว่นทีค่วรสง่เสรมิ
และสว่นทีค่วรแกไ้ขปรบัปรุง เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความตอ้งการของแต่ละบคุคล 
 3. เป็นการประเมนิทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มประเมนิผลงานของทัง้ตนเองและ
ของเพือ่นร่วมหอ้ง เพือ่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตวัเอง เชือ่มัน่ตนเอง สามารถพฒันาขอ้มลูได้ 
 4. ขอ้มลูทีป่ระเมนิไดจ้ะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึกระบวนการเรยีนการสอนและการวาง
แผนการสอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนแต่ละบุคคลไดห้รอืไม ่
 5. ประเมนิความสามารถของผูเ้รยีนในการถ่ายโอนการเรยีนรูไ้ปสูช่วีติจรงิได ้
 6. ประเมนิดา้นต่าง ๆ  ดว้ยวธิทีีห่ลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ขัน้ตอนการประเมนิตามสภาพจรงิ 
 การประเมนิตามสภาพจรงิมกีารด าเนินงานตามขัน้ตอนต่อไปนี้ (อนุวตั ิ คณูแกว้, 2548 
: 115  อา้งถงึ ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์, 2544 : 1) 
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 1 .มาตรฐานก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการประเมนิ ตอ้งสอดคลอ้งกบัสาระ 
จุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละสะทอ้นการพฒันาดว้น 
 2 .ก าหนดขอบเขตในการประเมนิ ต้องพจิารณาเป้าหมายที่ต้องการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน 
เชน่ ความรู ้ทกัษะและกระบวนการ ความรูส้กึ คุณลกัษณะ เป็นตน้ 
 3 .ะเมนิตนเอง ก าหนดผูป้ระเมนิ โดยพจิารณาผูป้ระเมนิวา่จะมใีครบา้ง เชน่ นกัเรยีนปร
เพือ่นนกัเรยีน ครผููส้อน ผูป้กครองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 
 4 .เลอืกใชเ้ทคนิคและเครื่องมอืในการประเมนิ ควรมคีวามหลากหลายและเหมาะส มกบั
วตัถุประสงค ์วธิกีารประเมนิ เช่น การทดสอบ การสงัเกต การสมัภาษณ์ การบนัทกึพฤตกิรรม 
แบบส ารวจความคดิเหน็ บนัทกึจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
 5 .ก าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรยีนท ากิจกรรม 

ระหวา่งท างานกลุ่ม / โครงการ วนัใดวั นหนึ่งของสปัดาห ์เวลาวา่ง / พกักลางวนั ฯลฯ  
 6 .ประเมนิวเิคราะห์ผลและวธิกีารจดัการขอ้มูลการประเมนิ เป็นการน าขอ้มูลจากการ
มาวเิคราะห์โดยระบุสิง่ที่วเิคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
รวมทัง้ระบุวธิกีารบนัทกึขอ้มลูและวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
 7 . ก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิ เป็นการก าหนดรายละเอยีดในการใหค้ะแนนผลงานว่า
ผูเ้รยีนท าอะไร ไดส้ าเรจ็หรอืว่ามรีะดบัความส าเรจ็ในระดบัใด คอื มผีลงานเป็นอย่างไร การให้
คะแนนอาจจะใหใ้นภากพรวมหรอืแยกเป็นรายใหส้อดคลอ้งกบังานและจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจรงิเป็นขัน้ตอนที่ครูและนักเรยีนร่วมกนั
ก าหนด ผลสมัฤทธิท์ี่ต้องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรกลาง หลักสูตรท้องถิ่นและความ
ต้องการของนักเรยีน มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ ก าหนดกรอบและวิธีการประเมินร่วมกัน
ระหวา่งผูป้ระเมนิและผูถู้กประเมนิ ซึง่วธิกีารประเมนิตามสภาพจรงิจะกล่าวต่อไปนี้ 
เทคนิค / วิธีการท่ีใช้ในการประเมินตามสภาพจริง  

 การประเมนิตามสภาพจรงิเป็นการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของนักเรยีน
ตามสภาพความเป็นจรงิทัง้ในและนอกห้องเรยีน มวีธิกีารประเมนิโดยสงัเขปดงันี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต ิ2542 : 184-193) 
 1 . การสังเกต  เป็นวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้
ความคดิ การปฏบิตังิาน และโดยเฉพาะดา้นอารมณ์ ความรูส้กึ และลกัษณะนิสยัสามารถท าได้
ทุกเวลา ทุกสถานทีท่ ัง้ในหอ้งเรยีน นอกหอ้งเรยีน หรอืในสถานการณ์อื่นนอกโรงเรยีน 
 วิธีการสังเกตท าได้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ การสังเกตโดยตัง้ใจหรือมีโครงการสร้าง
หมายถงึครูก าหนดพฤตกิรรมที่ต้องสงัเกต ช่วงเวลาสงัเกตและวธิกีารสงัเกต (เช่น สงัเกตคนละ 
3-5 นาทเีวยีนไปเรื่อย ๆ) อกีวธิหีนึ่ง คอื การสงัเกตแบบไม่ตัง้ใจ หรอืไม่มโีครงสรา้ง ซึง่หมายถงึ
ไม่มกีารก าหนดรายการสงัเกตไวล้่วงหน้า ครูอาจมกีระดาษแผ่นเลก็ ๆ ตดิตวัไวต้ลอดเวลาเพื่อ
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บนัทกึเมื่อพบพฤตกิรรมการแสดงออกที่มคีวามหมาย หรอืสะดุดความสนใจของครู การบนัทกึ
อาจท าได้โดยย่อก่อน แลว้ขยายความสมบูรณ์ภายหลงัวธิกีารสงัเกตที่ดคีวรใชท้ัง้สองวธิ ีเพราะ
การสงัเกตโดยตัง้ใจ อาจท าให้ละเลยมองขา้มพฤติกรรมที่น่าสนใจแต่ไม่มใีนรายการที่ก าหนด 
สว่นการสงัเกตโดยไม่ตัง้ใจอาจท าใหค้รขูาดความชดัเจนว่าพฤตกิรรมใด การแสดงออกใด ทีค่วร
แก่การสนใจและบนัทกึไว้ เป็นต้น  ขอ้เตือนใจส าหรบัการใช้วธิสีงัเกต คอื ต้องสงัเกตหลาย ๆ 
ครัง้ในหลายๆ สถานการณ์ (การเรยีน การท างานตามล าพงั การท างานกลุ่ม การเล่น การเขา้
สงัคมกบัเพื่อน การวางตวั ฯลฯ) เมื่อมเีวลาผ่านไประยะหนึ่งๆ (2-3 สปัดาห)์ จงึน าขอ้มูลเหล่านี้
มาเพือ่พจิารณาสกัครัง้หนึ่ง 
 เครื่องมอือื่น ๆ ทีใ่ชป้ระกอบการสงัเกต ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสว่น
ประมาณค่า แบบบนัทกึระเบยีนสะสม เป็นตน้ 
 2 . การสมัภาษณ์  เป็นอกีวธิหีนึ่งทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มูลพฤตกิรรมดา้นต่างไดด้ ีเช่น ความคดิ 

)สตปัิญญา (ในการท างาน วธิแีกปั้ญหา ฯลฯ อาจใชป้ความรูส้กึ กระบวนการขัน้ตอน ระกอบการ
สงัเกตเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ ัน่ใจมากยิง่ขึน้ 
 ขอ้แนะน าบางประการเกีย่วกบัการสมัภาษณ์ 
 )1 ( ก่อนสัมภาษณ์ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนก่อนเพื่อท าให้การ
สมัภาษณ์เจาะตรงประเดน็และไดข้อ้มลูยิง่ขึน้ 
 )2 ( เตรยีมชุดค าถามล่วงหน้าและจดัล าดบัค าถามช่วยใหก้ารตอบไม่วกวน 
 )3 ( ขณะสมัภาษณ์ครูใช้วาจา ท่าทาง น ้าเสยีงที่อบอุ่นเป็นกนัเอง ท าให้นักเรยีนเกิด
ความรูส้กึปลอดภยั และแนวโน้มใหน้กัเรยีนอยากพดู / เล่า  
 )4 ( ใชค้ าภามทีน่กัเรยีนเขา้ใจงา่ย 
 )5 ( อาจใชว้ธิสีมัภาษณ์ทางอ้อมคอื สมัภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชดินักเรยีน เช่น เพื่อน
สนิท ผูป้กครอง เป็นตน้ 
 3 . การตรวจงาน เป็นการวดัและประเมนิผลทีเ่น้นการน าผลการประเมนิไปใชท้นัทใีน 

2 ลกัษณะ คอื เพือ่การช่วยเหลอืนักเรยีนและเพือ่ปรบัปรุงการสอนของคร ูจงึเป็นการประเมนิที่
เช่น การตรวจแบบฝึกหดั ผลงานภาคปฏิบตัิ โครงการควรด าเนินการตลอดเวลา /โครงงาน

ต่างๆ เป็นต้น งานเหล่านี้ควรมีลกัษณะที่ครูสามารถประเมนิพฤตกิรรมระดบัสูงของนักเรยีนได ้
เช่น แบบฝึกหดัทีเ่น้นการเขยีนตอบ เรยีบเรยีง สรา้งสรรค ์ )ไม่ใชแ้บบฝึกหดัทีเ่ลยีนแบบขอ้สอบ
เลอืกตอบซึ่งมกัประเมนิไดเ้พยีงความรูค้วามจ า (งาน โครงการ โครงงาน ทีเ่น้นความคดิขัน้สูง
ในการวางแผนจดัการ ด าเนินการและแกปั้ญหาสิง่ทีค่วรประเมนิควบคู่ไปดว้ยเสมอในการตรวจ
งาน  )ทัง้งานเขยีนตอบและปฏบิตัิ (คอื ลกัษณะนิสยัและคุณลกัษณะทีด่ใีนการท างาน  
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ข้อแนะน าบางประการเก่ียวกบัการตรวจงาน 
 โดยปกตคิรูมกัประเมนินักเรยีนทุกคนจากงานที่ครูก าหนดชิ้นเดยีวกนั ครูควรมคีวาม
ยดืหยุ่นการประเมนิ จากการตรวจงานมากขึน้  ดงันี้ 
 )1 ( ไม่จ าเป็นตอ้งน าชิน้งานทุกชิน้มาประเมนิ อาจเลอืกเฉพาะชิน้งานทีน่กัเรยีนท าไดด้ี
และบอกความหมาย / ความสามารถของนกัเรยีนตามลกัษณะทีค่รตูอ้งการประเมนิได ้วธินีี้เป็น
การเน้น “จุดแขง็” ของนักเรยีน นับเป็นการเสรมิแรง สรา้งแรงกระตุ้นใหน้ักเรยีนพยายามผลติ
งานทีด่ ีๆ ออกมามากขึน้ 
 )2 ( จากแนวคดิตามขอ้ 1 ชิ้นงานที่หยบิมาประเมนิของแต่ละคน จงึไม่จ าเป็นต้องเป็น

เรื่องเดยีวกนั เช่น นักเรยีนคนที่ 1 งานที่ )ท าไดด้ี (ควรหยบิมาประเมนิอาจเป็นงานชิน้ที่ 2 , 3, 
5 สว่นนกัเรยีนคนที่ 2 งานทีค่วรหยบิมาประเมนิอาจเป็นงานชิน้ที่ 1 , 2 , 4 ตน้เป็น  

 )3 ( อาจประเมนิชิน้งานทีน่ักเรยีนท านอกเหนือจากทีค่รูก าหนดใหก้ไ็ด ้แต่ตอ้งมัน่ใจว่า
เป็นสิง่ที่นักเรยีนท าเองจรงิ ๆ เช่น สิง่ประดษิฐ์ที่นักเรยีนท าเองที่บ้าน และน ามาใช้ที่โรงเรยีน
หรอืงานเลือกต่าง ๆ ที่นักเรยีนท าขึ้นเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล / กฐานหลั
ผลงานอย่างกวา้งขวาง จะท าใหค้รูรูจ้กันกัเรยีนมากขึน้ และประเมนิความสามารถของนกัเรยีน
ตามสภาพทีแ่ทจ้รงิของเขาไดแ้ม่นย ายิง่ขึน้ 
 )4 ( ผลการประเมนิ ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรอืระดบัคุณภาพ ทีเ่ป็นเฉพาะตวัเลขอย่าง
เดยีว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนัน้ดว้ย 
 4 .การรายงานตนเอง  เป็นการใหน้ักเรยีนเขยีนบรรยายหรอืตอบค าถามสัน้ ๆ หรอื 
ตอบแบบสอบถามทีค่รสูรา้งขึน้ เพือ่สะทอ้นถงึการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้ความรู ้ความเขา้ใจ วธิี
คดิ วธิที างานความพอใจในผลงาน ความตอ้งการพฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ 
 บสัน้ๆ เพื่อสะทตวัอย่างค าถามให้นักเรยีนเขยีนตอ ี้อนความคดิ วธิกีารท างานหรอื
บุคลกิภาพของนกัเรยีน 
ตวัอย่างงานเขียน 
 ใหน้กัเรยีนเลอืกงานเขยีนชิน้ทีน่กัเรยีนตอ้งการใหค้รปูระเมนิแลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 )1 ( ท าไมเธอจงึเลอืกงานชิน้นี้ )มอีะไรเด่นกวา่งานชิน้อื่น(  
 .........................................................................................................................  
 )2 ( จุดเดน่ของงานชิน้นี้คอือะไร 
 ......................................................................................................................... 
  5 . การใช้บนัทึกจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง  เป็นการรวบรวมขอ้มลูความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตวันกัเรยีนผลงานนกัเรยีน โดยเฉพาะความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น จากเพื่อนครู – โดยประชุมแลกเปลีย่นขอ้มูลความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

)มนิเดอืนละครัง้ประเ(  
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 จากเพื่อนนักเรียน – โดยจัดชัว่โมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน )นักเรียนต้องได้รับ
ค าแนะน ามาก่อนเกีย่วกบัหลกัการ วธิวีจิารณ์เพือ่การสรา้งสรรค์(  
 จากผู้ปกครอง – โดยจดหมาย / สารสมัพนัธ์ที่ครู หรอืโรงเรยีนกบัผู้ปกครองมถีงึกนั
โดยตลอดเวลา โดยการประชุมผูป้กครองทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ หรอืโดยการตอบแบบสอบถามสัน้ ๆ  
ตวัอย่างค าถามส าหรบัผูป้กครองเพ่ือสะท้อนข้อมลูเก่ียวกบัตวันักเรียน 
 ใหน้กัเรยีนอ่านงานเขยีนทกุชิน้จากกแฟ้มสะสมงานของนกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็ในปกครอง
โดยดทูัง้โครงร่างตน้ฉบบัจรงิตลอดจนความคดิเหน็ของนกัเรยีนและครทูีป่รากฏอยูบ่นชิน้งาน 
ใหผู้ป้กครองสนทนากบันกัเรยีนก่อนแลว้ตอบค าถามต่อไปนี้ 

 )1 ( งานชิน้ใดในแฟ้มงานทีใ่หข้อ้มลูเรือ่งการเขยีนของลกูทา่นมากทีส่ดุ 
 ......................................................................................................................... 

 )2 (งานชิน้นัน้บอกอะไร  
 .........................................................................................................................  

)3 ( “จุดเดน่” โนงานเขยีนของลกูทา่น คอือะไร 
 ......................................................................................................................... 
 )4 ( ทา่นเหน็วา่ลกูของท่านควรไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษในเรือ่งอะไรบา้ง หากจะพฒันา 
ใหเ้ขาเป็นนกัเขยีนต่อไป 
 .........................................................................................................................  
 )5 ( ทา่นมขีอ้เสนอแนะอะไรบา้งทีจ่ะชว่ยใหเ้ดก็คนอื่น ๆ ในชัน้เรยีนไดพ้ฒันาความเป็น
นกัเขยีน 
 .........................................................................................................................  
 )6 ( ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
 ......................................................................................................................... 

)ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาต,ิ  2542 :  187-188(  
 6 . การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบติัจริง  ในกรณีทีค่รตูอ้งการใชแ้บบทดสอบ ขอ
เสนอแนะใหใ้ชแ้บบทดสอบภาคปฏบิตัทิีเ่น้นการปฏบิตัจิรงิ ซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปนี้ 
  6.1 ปัญหาตอ้งมคีวามหมายต่อผูเ้รยีน และมคีวามส าคั ญเพยีงพอทีจ่ะแสดงถงึ
ภูมคิวามรูข้องนกัเรยีนในระดบัชัน้นัน้ ๆ 
  6.2 ในชวีติของนกัเรยีนเป็นปัญหาทีเ่ลยีนแบบสภาพจรงิ  
  6.3 แบบสอบตอ้งครอบคลมุทัง้ความสามารถและเนื้อหาตามหลกัสตูร  
  6.4 นกัเรยีนตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ ความคดิหลาย ๆ ดา้นมาผสมผสาน 
และแสดงวธิคีดิไดี้เป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน 
  6.5 ควรมคี าตอบถูกไดห้ลายค าตอบ และมวีธิกีารหาค าตอบไดห้ลายวธิี  
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  6.6 กณฑก์ารใหค้ะแนนตามความสมบรูณ์ของค าตอบอย่างชดัเจนมเี  
 7 . การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน  แฟ้มสะสมงานหมายถงึ สิง่ทีใ่ชส้ะสมงานของ
นกัเรยีนอยา่งมจีุดประสงค ์อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผน่ดสิก ์อลับัม้ ฯลฯ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความ
พยายาม ความกา้วหน้า และผลสมัฤทธิใ์นเรือ่งนัน้ๆ หรอืหลาย ๆ เรือ่ง การสะสมนัน้นกัเรยีนมี
สว่นรว่มในการเลอืกเนื้อหา เกณฑก์ารเลอืก เกณฑก์ารตดัสนิ ความสามารถ / คุณสมบตั ิ
หลกัฐานการสะทอ้นตนเอง 
 การประเมนิผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงานเป็นวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิที่
ไดร้บัความนยิมกนัอย่างแพร่หลายวธิหีนึ่ง เพราะใชก้ารประเมนิใหผ้กูตดิอยูก่บัการสอนและมี
นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนการสอนทีช่ดัเจน 
 วธิกีารประเมนิตามสภาพจรงิทีไ่ดก้ล่าวแลว้นัน้ การทีจ่ะไดม้าซึง่ผลการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ
ของนกัเรยีน ครคูวรใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูหลายๆ วธิผีสมผสานกนั เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลาย 
ครอบคลุมพฤตกิรรมทุกดา้นและมจี านวนมากเพยีงพอทีจ่ะประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ในตวันกัเรยีน
อย่างมัน่ใจหลกัเกณฑ ์วธิกีารใหค้ะแนนตามแนวทางการประเมนิตามสภาพจรงิ 
การให้คะแนน 
 รงิของหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้ะแนนตามแนวทางของาการประเมนิตามสภาพจ
นกัเรยีน ท าได ้

ใน 2 แนวทาง )ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ , 2540 :  12-14 ( ดงันี้ 
 แนวทางที่ 1  
ใหค้ะแนนในลกัษณะภาพรวม เป็นการใหค้ะแนนในความหมายวา่ คะแนนนัน้เป็นตวัแทนความ
ประทบัใจในผลงานทัง้หมดรวมทุกดา้นแลว้ มกัใชก้บัเครือ่งมอืวดัประเมนิผลทีเ่ป็น Authentic 
Test  

ตวัอย่างการให้คะแนนในลกัษณะภาพรวม 

 ตวัอยา่งที่ 1 ก าหนดสถานการณ์ใหน้กัเรยีนคดิ  แลว้ใหต้อบพรอ้มอธบิายวธิกีารคดิ   

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 0 = ไม่ตอบหรอืตอบไม่ถูกและอธบิายวธิคีดิไม่ได ้
 1 = ไม่ตอบ  แต่แสดงวธิคีดิเลก็น้อย  วธิคีดิมแีนวทางจะน าไปสูค่ าตอบได ้
 2 = ตอบผดิแต่มเีหตุผลหรอืเกดิจากการค านวณผดิพลาด  แต่มแีนวทาง
ไปสูค่ าตอบทีช่ดัเจน 
 3 = ค าตอบถูก เหตุผลถูกตอ้ง อาจมขีอ้ผดิพลาดบา้ง 
 4 = ค าตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอ้ง แนวคดิชดัเจน 

 ตวัอยา่งที่ 2  ใชแ้นวคดิคลา้ยการประเมนิแบบองิกลุ่ม คอื แบ่งงานนกัเรยีนออกเป็น 3 กอง  
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 กองที่  1  งานทีม่คีุณภาพพเิศษ  
 กองที่  2  งานทีไ่ดร้บัการยอมรบั  
 กองที่  3  งานทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบั  
 แบ่งงานแต่ละกองออกเป็น 2 ระดบั แต่ละกองจะไดร้ะดบัคะแนนเป็น 5-6, 3-4, และ 1-
2  ตามล าดบั  พรอ้มทัง้อธบิายลกัษณะงานแต่ละกอง  ส าหรบังานทีแ่สดงว่าไม่ไดใ้ชค้ว
พยายามเลยให ้ “0”  คะแนน 
แนวทางที ่ 2 
 ใหค้ะแนนในลกัษณะวเิคราะหง์านเป็นสว่นยอ่ย เป็นการแตกยอ่ยผลสมัฤทธิข์องงาน
หนึ่งๆ  ออกเป็นหลายๆ ดา้น  เพือ่วเิคราะหร์ะดบัความส าเรจ็แต่ละดา้นในงานนัน้  ของ
นกัเรยีน  ขอ้มลูมปีระโยชน์มากต่อการพฒันาการเรยีนการสอน  มกัใชป้ระเมนิแฟ้มสะสม 

กล่าวโดยสรุป  วธิกีารใหค้ะแนนตามแนวประเมนิตามสภาพจรงิ  เน้นทีก่ารใหข้อ้มลูที่
สามารถบ่งชีถ้งึความส าเรจ็หรอืความรอบรูข้องนกัเรยีนวา่มลีกัษณะอยา่งไรและความส าเรจ็หรอื
ความรอบรูใ้นระดบัทีแ่ตกตา่งกนันัน้  มลีกัษณะแตกต่างกนัอย่างไร  ไมใ่ชใ่หค้วามหมายเพยีง
แคก่ารได ้ / ตก หรอื ผ่าน / ไม่ผ่าน  หรอืระดบัของการผ่านเท่านัน้ นอกจากน้ีการน าผลประเมนิ
ไปใชป้ระโยชน์ดา้นการตดัสนิผลการเรยีนกม็คีวามส าคญัเป็นอนัดบัรองจากการน าไปใชเ้พือ่
พฒันานกัเรยีนและตวัคร ู
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วิเคราะห์ความถูกต้อง /ความเหมาะสม / ความเป็นไปได้ 
 ของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

รู้พลศึกษาในระดับประถมศึกษา ส าหรับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
 

โปรดพจิารณาขอ้ค าถามและวเิคราะหค์วามถูกตอ้ง/ความเหมาะสม/ความเป็นไปได ้เพือ่ใหก้าร
วจิยันี้มผีลสรุปและสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

5 คะแนน เมือ่ มปีระเดน็ทีป่ระเมนิมคีวามถูกตอ้ง /ความเหมาะสม / ความ 
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

4 คะแนน เมือ่ มปีระเดน็ทีป่ระเมนิมคีวามถูกตอ้ง /ความเหมาะสม / ความ 
เป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก 

3 คะแนน เมือ่ มปีระเดน็ทีป่ระเมนิมคีวามถูกตอ้ง /ความเหมาะสม / ความ 
เป็นไปได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2 คะแนน เมือ่ มปีระเดน็ทีป่ระเมนิมคีวามถูกตอ้ง /ความเหมาะสม / ความ 
เป็นไปได ้อยูใ่นระดบัน้อย 

1 คะแนน เมือ่ มปีระเดน็ทีป่ระเมนิมคีวามถูกตอ้ง /ความเห มาะสม /ความ 
เป็นไปไดอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
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วิเคราะหค์วามถกูต้องของหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
ในระดบัประถมศึกษา ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่ง 

 
ประเดน็การประเมนิ 

ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
1 2 3 4 5 

1.หลกัการของหลกัสตูรมคีวามถูกตอ้งตามหลกั
ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

     

2.จุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัหลกัการ
แนวทางการจดัฝึกอบรม 

     

3.หน่วยการเรยีนรูม้เีนื้อหาของหลกัสตูรครบถว้น
และครอบคลมุสิง่ทีมุ่่งหวงั/วตัถุประสงค ์

     

    3.1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พลศกึษากบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 

     

    3.2 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การสอนพลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผูเ้รยีนแบบองค์
รวม    

     

    3.3 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เทคนิคการเรยีน
แบบการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 

     

    3.4 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เทคนิคการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 

     

   3.5 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 เทคนิคการสอน
ทกัษะการเคลือ่นไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 

     

   3.6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 เทคนิคการสอน
ทกัษะทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 

     

   3.7 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 แนวทางและเทคนิค
การบรูณาเกม การละเล่นและนนัทนาการในการ
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา    

     

   3.8 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประเมนิผลการ
เรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีน
ประถมศกึษา 
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4.เนื้อหาในใบความรู ้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
อ่านเขา้ใจงา่ยและรปูแบบการน าเสนอมคีวาม
น่าสนใจ 

     

5.กจิกรรมฝึกอบรมมคีวามหลากหลายและ
สามารถพฒันาความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะใน
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาได ้

     

6. สือ่การฝึกอบรมสอดคลอ้งกบัประเดน็ความรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะทีต่อ้งการพฒันา 

     

7. วธิกีารประเมนิในหลกัสตูรมคีวามถูกตอ้ง
เหมาะสมและสามารถประเมนิไดจ้รงิ 

     

8. แบบประเมนิต่างๆ สามารถประเมนิไดต้ามสิง่
ทีมุ่่งหวงั /วตัถุประสงค ์

     

9.โครงสรา้งหลกัสตูรถูกตอ้งตามหลกัการ และ
ครอบคลุมกบัเนื้อหา สาระ ตลอดจนวตัถุประสงค์
ทีต่อ้งการพฒันา 

     

10.`กระบวนการฝึกอบรมถูกตอ้ง เหมาะสมและ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
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ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่ง 
 

 

ประเดน็การประเมนิ ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ 
1 2 3 4 5 

1.หลกัการของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น
และกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.จุดมุง่หมายของหลกัสตูรเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและ
กลุ่มเป้าหมาย 

     

3.ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค ์และเนื้อหาการฝึกอบรม 

     

4.จ านวนผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเหมาะสม สามารถ
ทีจ่ะพฒันาไดจ้รงิตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 

     

5.หน่วยการเรยีนรูต้ามโครงสรา้งหลกัสตูร
เรยีงล าดบัไดอ้ย่างเหมาะสม 

     

6.จุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัหลกัการ
แนวทางการจดัฝึกอบรม 

     

7.หน่วยการเรยีนรูม้เีนื้อหาของหลกัสตูรครบถว้น
และครอบคลมุสิง่ทีมุ่่งหวงั/วตัถุประสงค ์

     

7.1หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พลศกึษากบัการพฒันา
คุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 

     

7.2หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การสอนพลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผูเ้รยีนแบบองค์
รวม 

     

7.3หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เทคนิคการเรยีนแบบ
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 

     

7.4หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เทคนิคการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 
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7.5หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 เทคนิคการสอนทกัษะ
การเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 

     

7.6หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 เทคนิคการสอนทกัษะ
ทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 

     

7.7หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 แนวทางและเทคนิค
การบรูณาเกม การละเล่นและนนัทนาการในการ
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

     

7.8หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประเมนิผลการ
เรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีน
ประถมศกึษา 

     

8.เนื้อหาในใบความรู ้ตลอดจนรปูแบบการ
น าเสนอมคีวามน่าสนใจ เหมาะสมกบัการเรยีนรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย 

     

9.กจิกรรมฝึกอบรมมคีวามหลากหลาย กระตุน้
ความสนใจ เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

     

10. สือ่การฝึกอบรมครอบคลุมและเหมาะสมกบั
เนื้อหา 

     

11. วธิกีารประเมนิในหลกัสตูรมคีวามถูกตอ้ง
เหมาะสมและสามารถประเมนิไดจ้รงิ 

     

12. คูม่อืประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
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วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของหลกัสตูรฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
ในระดบัประถมศึกษา ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครือ่งหมาย  ลงในชอ่งวา่ง 
 

ประเดน็การประเมนิ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
1 2 3 4 5 

1.หลกัสตูรเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมอบรมและ
สามารถน าไปใชป้ฏบิตัจิรงิได ้

     

2.จุดมุง่หมายของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัหลกัการ
แนวทางการจดัฝึกอบรม สามารถน าไปใชใ้นการ
พฒันากลุ่มเป้าหมายไดจ้รงิ 

     

3.หน่วยการเรยีนรูม้เีนื้อหาของหลกัสตูรครบถว้น
และครอบคลมุสิง่ทีมุ่่งหวงั/วตัถุประสงค ์และ
สามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จรงิได ้

     

   3.1 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 พลศกึษากบัการ
พฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีนไทย 

     

   3.2 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 การสอนพลศกึษาใน
ระดบัประถมศกึษา : การพฒันาผูเ้รยีนแบบองค์
รวม    

     

   3.3 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เทคนิคการเรยีนแบบ
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการ 

     

   3.4 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 เทคนิคการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 

     

  3.5 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 เทคนิคการสอนทกัษะ
การเคลื่อนไหวพืน้ฐานส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 

     

  3.6 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 เทคนิคการสอนทกัษะ
ทางการกฬีาทีจ่ าเป็นในระดบัประถมศกึษา 

     

   3.7หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 แนวทางและเทคนิค
การบรูณาเกม การละเล่นและนนัทนาการในการ
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา    
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   3.8 หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประเมนิผลการ
เรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีน
ประถมศกึษา 

     

4.เนื้อหาในใบความรู ้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
อ่านเขา้ใจงา่ยและรปูแบบการน าเสนอมคีวาม
น่าสนใจและสามารถกระตุน้เรา้ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
เกดิการเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 

     

5.เนื้อหาเหมาะสม ทนัสมยั สามารถน าไปปรบัใช้
ในสถานการณ์ บรบิทของโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวณชายแดนไดจ้รงิ 

     

6..กจิกรรมฝึกอบรมมคีวามหลากหลายและ
กระตุน้ความสนใจ ไม่ยากหรอืงา่ยจนเกนิไป 

     

7. สือ่การฝึกอบรมครอบคลุมและเหมาะสมกบั
เนื้อหา สามารถใชใ้นสถานการณ์จรงิ ตลอดจน
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

     

8. วธิกีารประเมนิในหลกัสตูรมคีวามถูกตอ้ง
เหมาะสมและสามารถประเมนิไดจ้รงิ 

     

9. แบบประเมนิต่างๆ สามารถประเมนิไดต้ามสิง่
ทีมุ่่งหวงั /วตัถุประสงค ์สะทอ้นความสามารถที่
แทจ้รงิของกลุ่มเป้าหมายได ้

     

10.ระยะฝึกอบรมเวลามคีวามเหมาะสมสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ 

     

11. คูม่อืประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูรมี
ความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

     

12.กระบวนการฝึกอบรม สามารถน าไปใชใ้น
สถานการณ์จรงิได ้
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แบบบทดสอบความรู้เก่ียวกบั 
การจดัการเรียนรู้พลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบมจี านวน 40 ขอ้ เป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
2. เลอืกค าตอบทีค่ดิวา่ถูกตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีวลงในกระดาษค าตอบ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 พลศึกษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิตของนักเรียนไทย  

1. ค ากล่าวทีว่า่  A SOUND MIND IN A SOUND BODY ตรงกบัขอ้ความใดมากทีส่ดุ 
ก. พลศกึษาพฒันาร่างกายดว้ยกจิกรรม 
ข. จติใจทีแ่จ่มใสอยูใ่นรา่งกายทีส่มบรณ์ู  
ค. กจิกรรมทางกายทีพ่ฒันาจากพลศกึษา 
ง. ความแขง็แรงของร่างกายกบัจติใจ 

2. เก่ง ด ีมสีขุ มปีระโยชน์ทางดา้นใดในการจดัการเรยีนพลศกึษา 
ก. มคีวามฉลาดทางดา้นอารมณ์สามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มไดแ้ละมี

พฒันาการทีด่ ี
ข. มคีวามแขง็แรงในวชิาพลศกึษา 
ค. มปีระโยชน์ชว่ยในดา้นทกัษะกฬีานกัเรยีนไดเ้พิม่ขึน้ 
ง. มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมทัง้พลศกึษาและกฬีาไดอ้ยา่งด ี

3. เมือ่มเีวลาวา่งหรอืมโีอกาสนกัเรยีนมกัจะน าเอากจิกรรมของพลศกึษาและกฬีาไปเล่น 
ไปออกก าลงักายจนกลายเป็นวถิชีวีติ(Lifestyle) ท าใหน้กัเรยีนเป็นอย่างไร 

ก. นกัเรยีนมคีวามรูท้างดา้นพลศกึษาและกฬีาเพิม่มากขึน้ 
ข. นกัเรยีนมทีกัษะทางดา้นการออกก าลงักายทีถู่กตอ้ง 
ค. นกัเรยีนมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ 
ง. นกัเรยีนมคีวามสามารถในดา้นกจิกรรมพลศกึษาน าไปสูก่ารสรา้งนกัเรยีนให้

เป็นนกักฬีา 
4. ในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาพฒันานกัเรยีนดา้นใดบา้ง 

ก. ชวีติ สงัคม เศรษฐกจิ ประเพณี วฒันธรรม  
ข. รา่งกาย อารมณ์จติใจ สงัคม และสตปัิญญา 
ค. คุณลกัษณะของการมนี ้าใจนกักฬีา 
ง. ความรู ้ความเขา้ใจทกัษะ 

 



  315 

5. พลานามยั มคีวามสอดคลอ้งกบักลุ่มสาระใด 
ก. พลศกึษา       ข.สขุศกึษา     ค.สขุศกึษาและพลศกึษา      ง.ลดเวลาเรยีน

เพิม่เวลารู ้
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การสอนพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา: การพฒันาผูเ้รียนแบบ
องคร์วม   

6. การจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาจากแนวคดิทางการศกึษาสนใจพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีนโดยค านึงการเชือ่มโยงดา้นใดเขา้ดว้ยกนั 
ก. ดา้นสมรรถภาพทางดา้นกฬีา 
ข. ดา้นร่างกายและจติใจ 
ค. ดา้นทกัษะ 
ง. ดา้นหลกัสตูร 

7. ขอ้ใดไมใ่ชส่ิง่ทีไ่ดจ้ากการพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม  
ก. สนุทรยีภาพ 
ข. ทางดา้นสตปัิญญา 
ค. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ง. ความคดิสรา้งสรรค ์

8. ครพูลศกึษาสามารถพฒันาโดยเน้นการเรยีนดว้ยกาย การลงมอืท าโดยเน้นสว่นรวม
เป็นเทคนิคการสอนพลศกึษาในระดบัประถมเพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจงา่ย โดยวธิกีารใด 
ก. Whole part whole / Learning by doing ฝึก รวม แยก รวม จากการเรยีนรูจ้าก

การปฏบิตั ิ
ข. Coaching จากการสัง่ใหน้กัเรยีนปฏบิตัใินกจิกรรมในแต่ละทกัษะ 
ค. Research จากการวจิยัทีน่กัวจิยัไดค้น้พบและน าไปประยกุตใ์ช ้
ง. Lifestyle ตามวถิชีวีติ หรอื ตามอธัยาศยัของผูเ้รยีน 

9. จากการสอนเพือ่พฒันานกัเรยีนใหเ้กดิความรกัในการออกก าลงักาย เล่นกฬีาเพือ่
สขุภาพจะสงัเกตุไดจ้ากสิง่ใด 
ก. ผลสมัฤทธิข์องรายวชิาพลศกึษาดขีึน้ 
ข. นกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมทีห่ลากหลายจากการจดัการเรยีนการสอน 
ค. นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิใ์นรายวชิาสขุศกึษาเพิม่ขึน้ 
ง. นกัเรยีนเลอืกทีป่ฏบิตัถิา้มคีวามมัน่ใจวา่มคีวามสามารถในการเล่น 
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10. ครพูลศกึษาสามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของนกัเรยีนแบบองคร์วมโดยวธิกีารเสรมิใน
ดา้นใดดทีีส่ดุในระดบัประถมศกึษา 
ก. เสรมิการบา้น 
ข. เสรมิแรงจงูใจ 
ค. เสรมิสรา้งสมรรถภาพ 
ง. เสรมิทกัษะกฬีา 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เทคนิคการเรียนแบบการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบรูณาการ  
11. การสอนพลศกึษาเป็นการสอนบูรณาการในระดบัประถมศกึษาหรอืแมแ้ต่ในระดบัมธัยม

มกีารบรูณาการแบบใดในกลุ่มสาระนัน้ 
ก. การบรูณาการความต่อเนื่องของเนื้อหาวชิา 

ข. การบรูณาการโดยสรา้งขา่ยใยแมงมุม 

ค. การบรูณาการระหวา่งวชิา 

ง. การบรูณาการตามแนวหลกัสตูรทีก่ าหนด 

    12.  ขอ้ใดไม่ไดห้มายถงึการบูรณาการระหวา่งวชิา 
 ก. สขุศกึษาและพลศกึษา  
 ข. พลศกึษาและนนัทนาการ 
 ค. พลศกึษาและวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
 ง. พลศกึษาและการฝึกประสบวชิาชพี 
     13. ขอ้ใดหมายถงึ การบรูณาการ 
 ก. การท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในเรือ่งทีต่อ้งการจะสือ่สารไดเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
 ข. การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 
 ค. การรวมวชิาต่างๆเขา้ดว้ยกนัเป็นเนื้อหาเดยีวกนั ไม่แยกเนื้อหาตามศาสตรข์อง
สาขานัน้ๆ 
 ง. การรวมวชิาต่างๆเขา้ดว้ยกนัเป็นเนื้อหาเดยีวกนั แยกเนื้อหาตามศาสตรข์องสาขา

นัน้ๆเป็นวชิา   เดยีว 
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    14. เทคนิคการการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการเนื้อหาประสบการณ์ไม่เกีย่วขอ้งใน
ดา้นใด 

 ก. เชือ่มโยงกบัชวีติประจ าวนั 
 ข. เชือ่มโยงขา้มกลุ่มสาระ 
 ค. เชือ่มโยงกบักจิกรรม 
 ง. เชือ่มโยงนวตักรรม 
    15. การบูรณาการแบบคูข่นานจะมผีูส้อนตัง้แต่กีค่น 
 ก. 4 คน ข. 3 คน ค. 2 คน ง. 1 คน 

 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันักเรียน
ประถมศึกษา  

16. การทดสอบสมรรถภาพเป็นการทดสอบสมรรถภาพแบบส าหรบันกัเรยีน
ประถมศกึษา 

ก. การทดสอบสมรรถภาพทีส่มัพนัธก์บัทกัษะกฬีา  
ข. การทดสอบสมรรถภาพทีส่มัพนัธก์บัสุขภาพ  
ค. การทดสอบ ทัว่ไป 
ง. การทดสอบความแขง็แรง 
17. ขอ้ใดไมไ่ดจ้ดัอยูใ่นการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพ 
ก. องคป์ระกอบของร่างกาย 
ข. ก าลงัของกลา้มเนื้อ 
ค. ความแขง็แรงของกลา้มเนื้อ 
ง.ความอ่อนตวั 
18. การทดสอบสมรรถภาพวดักนัเพือ่สิง่ใด 
ก. เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูวา่ร่างกายมคีวามผดิปกตทิางดา้นร่างกายทางดา้นใด 
ข. เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูของรา่งกายทัง้ภายในและภายนอก 
ค. เพือ่ใหท้ราบขอ้มลูของรา่งกายท างานอยา่งไร 
ง. เพือ่ใหท้ราบถงึขอ้มลูทางดา้นประสทิธภิาพของรา่งกายในการท างานและก าหนดการ

ฝึกเตมิเตม็ 
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19. ปกตกิารทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาเรยีงล าดบั
อย่างไร 

ก. จากหนกั ไป เบา 
ข. หนกัสลบัเบา 
ค. จากเบา ไป หนกั 
ง. เบาสลบัหนกั 
20.สว่นใหญ่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษานิยม
ใชแ้บบทดสอบของหน่วยงานใด 
ก. การกฬีาแก่งประเทศไทย 
ข. กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีา 
ค. สถาบนัการพลศกึษา 
ง. กรมพลศกึษา 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 เทคนิคการสอนทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานส าหรบันักเรียน
ประถมศึกษา 

21.  การเคลื่อนไหวพืน้ฐานในเดก็ระดบัปฐมวยัสามารถแบ่งไดเ้ป็นกีป่ระเภท อะไรบา้ง 
ก. 4 ประเภท เคลื่อนไหวอยูก่บัที ่เคลื่อนไหวแบบเคลือ่นที ่เคลื่อนไหวแบบทมี 
เคลื่อนไหวแบบเดีย่ว 
ข. 3 ประเภท เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เคลื่อนไหวอยูก่บัที ่เคลื่อนไหวแบบ

เคลื่อนที ่
ค. 2 ประเภท เคลื่อนไหวประเภทกลุ่ม เคลื่อนประเภทเดีย่ว 
ง. 1 ประเภท เคลื่อนไหวโดยกจิกรรมกายบรหิาร 

22. การเคลื่อนไหวพืน้ฐานของนกัเรยีนในชัน้ประถมศกึษาจ าเป็นตอ้งฝึกในเรือ่งของสิง่
ใด 
ก. ระบบประสาทสมัผสั Co- ordination 
ข. ระบบการท างานของอวยัวะ  
ค. ระบบการสัง่การ 
ง. ระบบการความคดิ  
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23.นกัเรยีนสามารถเล่นลกูบอล วิง่เป้ียว แสดงวา่นกัเรยีนมกีารเคลื่อนไหวแบบใด 
ก. เคลื่อนไหวทมี 
ข. เคลื่อนไหวแบบเดีย่ว 
ค. เคลื่อนไหวโดยกจิกรรมกายบรหิาร 
ง. เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ 
24.นกัเรยีนวิง่ไล่จบักนัแสดงวา่นกัเรยีนมกีารเคลื่อนไหวแบบใด 
ก. เคลื่อนไหวแบบเดีย่ว 
ข. เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่
ค. เคลื่อนไหวอยูก่บัที ่
ง เคลื่อนไหวโดยใชก้ายบรหิาร 
25.ช ูมอืขึน้แลว้หมุน่ๆ ชมูอืขึน้โบกไปมา กางแขนขึน้และลง….จากเพลงกายบรหิาร
แสดงว่านกัเรยีนมกีารเคลื่อนไหวรา่งกายแบบใด 
ก. เคลื่อนไหวแบบเดีย่ว 
ข. เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่
ค. เคลื่อนไหวอยูก่บัที ่
ง เคลื่อนไหวโดยใชก้ายบรหิาร 

 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เทคนิคการสอนทกัษะทางการกีฬาท่ีจ าเป็นในระดบัประถมศึกษา   
26. กฬีาใดทีม่กีารเล่นใกลเ้คยีงกนักบัฟุตบอล 
      ก. ฟุตวอลเลย ์  
     ข. ฟุตซอล 
     ค. คิก๊บ๊อกซิง่ 
     ง. แฮนดบ์อล 
27. ขอ้ใดไมจ่ดัอยูใ่นกฬีาแรก็เกต 
      ก. สนุ๊กเกอร ์
      ข. แบดมนิตนั 
      ค. เทนนิส 
      ง. สควอช  
 
 

https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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28.กฬีาขอ้ใดคอืกฬีาสากล 
       ก. โทนนิส 
       ข. เซปักตะกรอ้ 
       ค. โววนีมั 
        ง. กรฑีา 
29.กฬีาแชรบ์อลมทีกัษะทีใ่กลเ้คยีงและเชือ่มโยงกบักฬีาใด 
     ก. วอลเลยบ์อล       ข.แฮนดบ์อล      ค.ฟุตซอล    ง.ฟุตบอล 
30.ทกัษะทีค่รตูอ้งใหน้กัเรยีนเรยีนรูใ้นการเล่นกฬีาก่อนและหลงัการเล่นกฬีาคอืสิง่ใด 
     ก. การยดืเหยยีด 
     ข. การวอรม์ 
     ค. การควบคุม 
     ง. การเชค็ชือ่ 
       
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาเกม การละเล่นและนันทนาการใน
การจดัการเรียนรู้พลศึกษา    
31. การสอนแบบเทคตคิอล (Tactical) เป็นการสอนแบบใด 
 ก. การสอนเกมน าก่อนเขา้สูบ่ทเรยีน 
 ข. การสอนวธิกีารพลศกึษาแบบใหม ่
 ค. การสอนพลศกึษาดว้ยการละเล่น 
 ง. การสอนการบรูณาวชิาพลศกึษา 
32. นนัทนาการประเภท เกมกฬีาแบ่งได ้เป็น 2 ประเภทอะไรบา้ง 
 ก. เล่นประกอบอุปกรณ์ และไมใ่ชอุ้ปกรณ์ 
 ข. กฬีากลางแจง้ และ กฬีาในรม่  
 ค.เดีย่ว และ ทมี 
 ง. สากล กบั พืน้บา้น 
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33. สิง่ทีม่คีวามเหมอืนกนัของ เกม กฬีา และพลศกึษาทีค่รตูอ้งก าหนด ใหน้กัเรยีนปฏบิตัิ
เรยีกวา่ 
 ก. ระเบยีบ กฏ กตกิา ขอ้บงัคบั 
 ข. บญัญตั ิ
 ค. สทิธ ิ
 ง. เสรภีาพ 
34. เทคนิคและแนวทางของเกมนัน้สามารถน าไปสูก่ฬีาใหญ่ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่เพราะเหตุใดจงึ
จ าเป็นตอ้งมกีารเล่นเกม หรอืนนัทนาการเพือ่ช่วยสิง่ใดในการจดัการเรยีนการสอน 
 ก. เพือ่ใหน้กัเรยีนสามารถมทีกัษะกฬีาไดอ้ย่างนกักฬีา 
 ข. เพือ่ใหค้รแูละนกัเรยีนสามารถอยูร่ว่มกนัในชัน้เรยีนได ้
 ค. เพือ่ใหผู้บ้รหิารเหน็ความส าคญัของเดก็ในการเล่นเกม หรอืนนัทนาการ 
 ง. เพือ่ลดความตงึเครยีดทางสมองและสรา้งเสรมิมติรภาพทางสงัคม 
35.ในการจดัการเรยีนพลศกึษานอกเหนือจาก เกม นนัทนการแลว้ จะเหน็ไดว้า่มกีารบรูณาการ
กนัแบบใด 

ก. การบรูณาการความต่อเนื่องของเนื้อหาวชิา 
ข. การบรูณาการโดยสรา้งขา่ยใยแมงมุม 
ค. การบรูณาการระหวา่งวชิา 
ง. การบรูณาการตามแนวหลกัสตูรทีก่ าหนด 

 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษาตามสภาพจริงในนักเรียน
ประถมศึกษา 
36. ขอ้ใดไม่ใชก่ระบวนการวดัผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาดว้ยการวดัประเมนิตามสภาพจรงิ 

ก. วดัไดต้รงความเป็นจรงิ 
ข. วดัครบถว้นตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูไ้ดจ้รงิ 
ค. เลอืกสรรคดิคน้เครือ่งมอืและเทคนิคทีว่ดัผลทีเ่ป็นการวดัพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิ 

         ง. วดัไดถ้งึจากสถานะของผูเ้รยีนวา่สภาพของการเรยีนพลศกึษาสง่ผลใหเ้กดิทกัษะกฬีา
ทีท่ าใหก้าร  ใชช้วีติ เรยีนในรายวชิาอื่นดตีามไปดว้ย 
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37. ลกัษณะส าคญัของของการวดัผลตามสภาพจรงิขอ้มลูทีไ่ดน้ัน้จะตอ้งสะทอ้นใหเ้หน็อย่างไร 
 ก. สนองสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในทอ่งถิน่ 
 ข.สนองความสามารถของครใูนดา้นการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ค.สนองความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของนกัเรยีนในแต่ละบุคคล 
 ง.สนองนโยบายของคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาตใินการสอบO-NET 
38. ขอ้ใดไมใ่ชเ่ทคนิควธิกีารประเมนิตามสภาพจรงิ 
 ก. การสงัเกต 
 ข. การสมัภาษณ์ 
 ค. การตรวจงาน 
 ง. การสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์นต 
39. การประเมนิสภาพของการเรยีนพลศกึษาสว่นใหญ่วดัจากสิง่ใด 
 ก. การบนัทกึจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 ข. การสมัภาษณ์ 
 ค. การทดสอบเน้นการปฏบิตัจิรงิ 
 ง. การแขง่ขนักฬีาภายในโรงเรยีน 
40. การประเมนิสภาพจรงิ เป็นการประเมนิการวดัอยา่งไร 
 ก.เป็นการวดัโดยใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิในสถานการณ์จรงิ 
 ข.เป็นการวดัทีต่อบโจทยข์องครผููส้อนโดยใชเ้กณฑข์องหลกัสตูรพลศกึษา 
 ค. เป็นการวดัทีต่อบโจทยก์ารประเมนิการศกึษาแห่งชาต ิ
 ง. เป็นการวดัโดยผูป้ระเมนิภายในและภายนอก 
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เฉลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ ตวัเลอืก 

1-5 ข ก ค ข ค 

6-10 ข ค ก ข ข 

11-15 ค ง ค ง ค 

16-20 ข ข ง ค ง 

21-25 ข ก ง ข ค 

26-30 ข ก ง ข ก 

31-35 ก ข ก ง ค 

36-40 ง ค ง ค ก 
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แบบประเมินทกัษะ 

 

หน่วยการเรียนท่ี 3 เทคนิคการจดัการเรียนรู้พลศึกษาเชิงบรูณาการ 

วิธีการประเมิน 
    ใชว้ธิกีารสงัเกตจากการมสีว่นรว่มในกจิกรรมกลุ่ม การอภปิรายแลกเปลีย่นความรู ้และ การ
น าเสนอผลงานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จากนัน้ใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิเทคนิคการ
จดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาเชงิบรูณาการและตดัสนิวา่ผา่นไม่ผ่านจากเกณฑก์ารตดัสนิผล 
เกณฑก์ารให้คะแนน  
       5 เมื่อแสดงเทคนิคและการสอนพลศกึษาเชงิโดยสามารถบรูณา
การกบัศาสตรท์ีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืขา้มศาสตรไ์ดใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนพลศกึษาและกลุ่มสาระอื่นๆ ไดอ้ย่างหลากหลายและ  
     4 เมื่อแสดงเทคนิคและการสอนพลศกึษาเชงิโดยสามารถบรูณาการ
กบัศาสตรท์ีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืขา้มศาสตรไ์ดใ้นการจดัการเรยีนการสอน
พลศกึษาและกลุ่มสาระอื่นๆ  
     3 เมื่อแสดงเทคนิคและการสอนพลศกึษาเชงิโดยสามารถบรูณาการ
กบัศาสตรท์ีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืขา้มศาสตรไ์ดใ้นการจดัการเรยีนการสอน
พลศกึษา 
     2 เมื่อแสดงขัน้ตอนการสอนพลศกึษาเชงิโดยสามารถบรูณาการกบั
ศาสตรท์ีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืขา้มศาสตรไ์ดอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง 
     1 เมื่อแสดงขัน้ตอนการสอนพลศกึษาเชงิโดยไม่สามารถบรูณาการ
กบัศาสตรท์ีใ่กลเ้คยีงกนัหรอืขา้มศาสตรไ์ด ้ 

คะแนนท่ีได้ 
5    5 
 4   4 
 3   3 
 2   2 
 1   1 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 
 คะแนนเฉลีย่ 4.50  - 5.00  หมายถงึ      มทีกัษะในระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50  - 3.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50  - 2.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ     มทีกัษะตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน 
 

สรปุผลการตดัสิน 
   ผา่น 

       ไม่ผ่าน 
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หน่วยการเรียนท่ี 4  เทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษา 

วิธีการประเมิน 
ใชว้ธิกีารสงัเกตจากการมสีว่นรว่มปฏบิตัใินกจิกรรม การอภปิรายแลกเปลีย่นความรู ้และการน าเสนอ
ผลงาน ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จากนัน้ใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิ เทคนิคการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาและตดัสนิวา่ผา่น/ไมผ่า่นจากเกณฑก์ารตดัสนิผล 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
     5 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิได ้อยา่งมรีะบบ และมี
การพจิารณาเลอืกทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนใน
ระดบัประถมไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถปฏบิตั ิอธบิายและสาธติการ
ทดสอดสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
     4 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิได ้อยา่งมรีะบบ และมี
การพจิารณาเลอืกทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนใน
ระดบัประถมไดอ้ยา่งเหมาะสมในใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพ 
     3 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสามารถแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิในการแกไ้ขปัญหาได้
บางสว่น 
     2 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมรบัรูแ้ละเขา้ใจปัญหาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายสามารถวางแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิ 
     1 เมือ่ผูเ้ขา้รบัการอบรมไม่รูแ้ละไมเ่ขา้ใจปัญหาการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายส าหรบันกัเรยีนไมส่ามารถวางแผนแกไ้ขปัญหา   

คะแนนท่ีได้ 
5 
 4 
 3 
 2 
 1 
 
 

เกณฑก์ารตดัสิน 
คะแนนเฉลีย่ 4.50  - 5.00  หมายถงึ      มทีกัษะในระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50  - 3.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50  - 2.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ     มทีกัษะตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน 
 
 

สรปุผลการตดัสิน 
ผา่น 

   ไมผ่า่น 
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หน่วยการเรียนท่ี 7 แนวทางและเทคนิคการบรูณาการเกมการละเล่นและนันทนาการ 
                                        ในการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
วิธีการประเมิน 
    ใชว้ธิกีารสงัเกตจากการมสีว่นรว่มปฏบิตัใินกจิกรรมกลุ่ม การอภปิรายแลกเปลีย่นความรู ้และการ
น าเสนอผลงานของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จากนัน้ใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมนิแนวทางและเทคนิค
การบรูณาการเกมการละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาและตดัสนิว่าผา่นไมผ่า่น
จากเกณฑก์ารตดัสนิผล 
เกณฑก์ารให้คะแนน 
     5 เมือ่ผูเ้ขา้อบรมอบรมสามารถแสดงขัน้ตอนการสอนและเทคนิค เกม
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดใ้นการรว่มกนั
อภปิรายและสามารถปฏบิตักิจิกรรมเกม นนัทนาการไดบ้างสว่นนการ
จดัการเรยีนการสอนพลศกึษาและกลุ่มสาระอื่นๆ รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆของ
โรงเรยีนได ้
     4 เมือ่ผูเ้ขา้อบรมอบรมสามารถแสดงขัน้ตอนการสอนและเทคนิค เกม
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดใ้นการรว่มกนั
อภปิรายและสามารถปฏบิตักิจิกรรมเกม นนัทนาการไดบ้างสว่นนการ
จดัการเรยีนการสอนพลศกึษาและกลุ่มสาระอื่นๆ  
     3 เมือ่ผูเ้ขา้อบรมสามารถแสดงขัน้ตอนการสอนและเทคนิค เกม
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดใ้นการรว่มกนั
อภปิรายและสามารถปฏบิตักิจิกรรมเกม นนัทนาการได ้
     2 เมือ่ผูเ้ขา้อบรมสามารถแสดงขัน้ตอนการสอนและเทคนิค เกม
การละเล่นและนนัทนาการในการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดใ้นการรว่มกนั
อภปิรายและสามารถปฏบิตักิจิกรรมเกม นนัทนาการไดบ้างสว่น 
     1 เมือ่ผูเ้ขา้อบรมไมส่ามารถแสดง เกมการละเล่นและนนัทนาการใน
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาไดใ้นการรว่มกนัอภปิรายและไมส่ามารถปฏบิตัิ
กจิกรรมเกมการละเล่นและนนัทนาการได ้

คะแนนท่ีได้ 
                      5 
                      4 
                      3 
                      2 
                      1 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 
 คะแนนเฉลีย่ 4.50  - 5.00  หมายถงึ      มทีกัษะในระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50  - 3.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50  - 2.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ     มทีกัษะตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน 

สรปุผลการตดัสิน 
  ผา่น 

      ไมผ่า่น 
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หน่วยการเรียนท่ี 8 การประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิในนกัเรยีนประถมศกึษา 
วิธีการประเมิน 
    ใชว้ธิกีารสงัเกตจากการมสีว่นรว่มในกจิกรรมกลุ่ม การอภปิรายแลกเปลีย่นความรู ้และ การ
น าเสนอ ของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม การประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพในระดบั
ประถมศกึษา และตดัสนิวา่ผ่าน /ไมผ่า่นจากเกณฑก์ารตดัสนิผล  
เกณฑก์ารให้คะแนน 
     5 เมือ่อภปิรายแลกเปลีย่นความรูแ้ละผูอ้ื่นสามารถแสดงความคดิเหน็
และสามารถโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นสามารถแสดงความคดิเหน็ความส าคญัของ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ พรอ้ม
ยกตวัอยา่งและวเิคราะห ์หาวธิกีารแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของ
การสอนพลศกึษาในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนและน าไปใชไ้ดจ้รงิ     
     4 เมือ่อภปิรายแลกเปลีย่นความรูแ้ละผูอ้ื่นสามารถแสดงความคดิเหน็
และสามารถโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นสามารถแสดงความคดิเหน็ความส าคญัของ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัประเมนิผลตามสภาพจรงิ พรอ้มยกตวัอยา่ง  
     3 เมือ่อภปิรายแลว้สามารถบอกถงึการประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
สภาพจรงิทีเ่กดิขึน้กบัการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษาได ้ภายในกลุ่ม
โดยทุกคนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็   
     2 เมือ่อภปิรายแลกเปลีย่นความรูส้ามารถแสดงความคดิเหน็และ
สามารถโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืปัญหาที่เกดิ
ขึน้กบัการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ  
     1 เมือ่อภปิรายแลกเปลีย่นแลว้ผูอ้ื่นไม่สามารถแสดงความคดิเหน็
หรอืไมส่ามารถโน้มน้าวใหผู้อ้ื่นโน้มน้าวผูอ้ืน่ใหแ้สดงความคดิเหน็หรอื
ปัญหาทีเ่กดิจากประเมนิผลการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามสภาพจรงิได้  

คะแนนท่ีได้ 
   5 
   4 
   3 
   2 
   1 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 
คะแนนเฉลีย่ 4.50  - 5.00  หมายถงึ      มทีกัษะในระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ 2.50  - 3.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50  - 2.49   หมายถงึ     มทีกัษะในระดบัตอ้งปรบัปรุง 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49   หมายถงึ     มทีกัษะตอ้งปรบัปรุงเรง่ด่วน 

สรปุผลการตดัสิน 
ผา่น 

   ไมผ่า่น 
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แบบประเมินเจตคติต่อหลกัสตูรฝึกอบรม 
หลกัสูตรฝึกอบรมการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

ส าหรบัครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ค าช้ีแจ้ง ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความดา้นซา้ยมอื และท าเครือ่งหมาย / ลงในชอ่งความคดิเหน็

ดา้นขวามอืทีต่รงกบัความคดิเหน็ของนกัศกึษามากทีส่ดุเพยีงชอ่งเดยีว 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเหน็ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1.ครทูีด่ตีอ้งสอนพลศกึษา กฬีา การออกก าลงักาย 
นนัทนาการ และการสง่เสรมิสุขภาพใหก้บันกัเรยีนเพือ่ใหเ้กดิ
การรกัในการออกก าลงักายและมคีวามรกัในกฬีา 

     

2.เป็นครสูอนพลศกึษาตอ้งมคีวามภาคภูมใิจในวชิาชพีโดย
การปฏบิตัหิน้าทีค่รพูลศกึษาอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ
ดว้ยความเตม็ใจ 

     

3.เป็นครสูอนพลศกึษาทีด่ตีอ้งปลูกฝัง่ใหน้กัเรยีนมรีะเบยีบ
วนิยั และการมนี ้าใจนกักฬีา 

     

4.เป็นหน้าทีข่องครสูอนพลศกึษาทีส่ง่เสรมิคุณธรรมและ
จรยิธรรมใหก้บันกัเรยีน 

     

5.ครพูลศกึษาตอ้งมคีวามสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ล
ศกึษาอย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

     

6.เป็นครสูอนพลศกึษามคีวามสามารถในการแกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้ระหวา่งจดักจิกรรมการเรยีนรูพ้ลศกึษาอย่างเหมาะสม 

     

7.เป็นครสูอนพลศกึษาตอ้งหมัน่ศกึษาหาความรูแ้ละ
วทิยาการสมยัใหม่ทางดา้นกฬีาเขา้มาในการจดัการเรยีนการ
สอนพลศกึษา 

     

8.เป็นครพูลศกึษาตอ้งมคีวามประพฤต ิและบุคลกิภาพทีเ่ป็น
แบบอยา่งใหก้บันกัเรยีน 

     

9.เป็นคุณสมบตัจิ าเป็นของครพูลศกึษาใหค้ าปรกึษากบั
นกัเรยีนไดท้ัง้ในเวลาเรยีนและนอกเวลาเรยีน 

     

10.ครพูลศกึษาตอ้งมจีติส านึกทางดา้นจรยาบรรณวชิาชพีพล
ศกึษา และวชิาชพีคร ู
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ภาคผนวก จ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วา่ท่ีร้อยตรีวชัรพล  เคนศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 7 ตลุาคม 2528 
สถานที่เกิด อบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2550  ปริญญาตรี (วท.บ.) วิชาเอกพลศกึษา      

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ                                   
พ.ศ. 2554  ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู (ป.บณัฑิตวิชาชีพครู)    

จาก มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                  
พ.ศ. 2554  ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขาวิชาพลศกึษา      
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
พ.ศ.2562  ปริญญาเอก (กศ.ด.)สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้พลศกึษา จาก 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 23/1 หมู่บ้านสนัหนองบง ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง 
52190   
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