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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษ
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อาจารยท่ี์ปรกึษา รองศาสตราจารย ์ดร. สปุราณี ขวญับญุจนัทร ์ 
อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สาธิน ประจนับาน  

  
การวิจยัและพฒันานี ้มีจดุมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือ 1) ศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันา

รายวิชากิจกรรมพลศกึษาที่สอดคลอ้งกบัผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น การเก็บขอ้มลู
ปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาโดยการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 5 คน  ประเมินความตอ้งการจ าเป็นกับ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 24 คน  ประเมินความตอ้งการจ าเป็นกบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 ที่ผ่านการเรยีน
รายวิชาศกึษาทั่วไป จ านวน  373 คน จากการเลือกแบบเจาะจง น ามาค านวณหาคา่ดชันีการจดัล  าดบัความส าคญัและแนวทางใน
การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดยสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 5  คน  ตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือโดย
หาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค  าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) จากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน  2) สรา้งและพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศึกษาท าการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ทดลองใชก้ับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 40 คน ประเมินความถูกตอ้ง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได  ้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 10 คน 3) ยืนยนัความเป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดยนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรี ชัน้ปีที่ 1 2 3 และ 4 น ามาวิเคราะหห์าคา่ความเป็นไปได  ้ผลการวิจยั พบว่า 1) การศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็น
และแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เนือ้หาสาระในการเรยีนรู ้การจดั
กิจกรรมในการเรยีนรู ้ สื่อ แหลง่เรยีนรูแ้ละการวดัและประเมินผล  2) การสรา้งและพฒันารายวิชา ประกอบดว้ย ค าอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา จ านวน 1 รายวิชา แผนการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 16 สปัดาห ์ประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู ้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและมีคา่มธัยฐาน และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์ผ่านเกณฑค์ณุภาพทกุดา้น 3) การยืนยนัความเป็นไปไดใ้น
รายวิชากิจกรรมพลศกึษา กลุ่มที่ไม่เคยผ่านการเรยีนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกลุม่ที่ผ่านการเรยีนในรายวิชาศกึษาทั่วไป โดยรวมมี
ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากที่สดุ  สรุปไดว้า่ ชดุโครงรา่งรายวิชากิจกรรมพลศกึษาและแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาที่สอดคลอ้งกับผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นมีคณุภาพผ่านเกณฑท์กุดา้น มีความ
เป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนได ้
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The purposes of this research and the development are as follows: (1) to study the problems, needs 

assessment and guidelines for the development of Physical Education Activities related to students in the 21st Century 
in the General Education Program at Khon Kaen University. The data was collected by interviewing five experts 
focused on teaching problems related to Physical Education activities. The researcher reviewed the needs 
assessments of 24 Deputy Deans of Academic Departments, 373 Bachelor’s degree students (3rd and 4th years) who 
studied General Education. These samples were selected by purposive sampling. The researcher analyzed the data 
using the Priority Needs Index (PNI) and guidelines for the development of Physical Education activities. The 
processes were under the supervision of five experts. The research instruments were investigated using Index of 
Item-Objective Congruence (IOC), which was supervised by five experts; (2) to create and develop Physical 
Education activities by organizing a three-day seminar. Ten experts assessed the accuracy and relation of objectives 
and questions. The research instruments were tested with 30 Bachelor’s Degree students; (3) confirmed the 
possibility of Physical Education activities by the Bachelor’s Degree students in every year. After that, the researcher 
analyzed the data in terms of possibility. The results were as follows: (1) studying the needs assessments and 
guidelines for the development of Physical Education activities, consisting of learning objectives, contents, activities, 
materials, sources, evaluation and assessment; (2) creating and developing Physical Education activities comprised 
of the explanation of the subject of Physical Education activities, and lesson plans for thirteen weeks. The overall 
aspect of the assessment of lesson plans was at the highest level. The median and the inter-quartile range (IQR) were 
on sector quality; (3) the possibility confirmation of Physical Education activities among groups of students who had 
never studied General Education and those who had, the overall aspect of possibility was at the highest level. In 
conclusion, the outlines of Physical Education activities and Physical Education activities lesson plans were related to 
students in the 21st Century in General Education at Khon Kaen University were sector quality and could possibly be 
employed in classroom management 
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ประจันบาน  อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าตลอดจนช่วยแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ ดว้ยความเอาใจใสผู่ว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุดว้ยความเคารพอย่างสงู ณ ท่ีนี ้
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ปริญญานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณีขวัญ  บุญจันทร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.สาธิน ประจนับาน อาจารย ์ดร.อนนัต ์ มาลารตันแ์ละอาจารย  ์ดร. พิมพาม่วงศิริ
ธรรม ท่ีเคี่ยวเข็ญใหล้กูศิษยค์นนีถ้ึงฝ่ังฝัน ขอขอบคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พิชญาวีร ์ภานุรชัตฐ์
นนท ์ท่ีคอยกระตุน้ใหก้ าลงัใจตลอด รวมทัง้คณาจารยท์า่นอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดก้ลา่วถึง ณ ท่ีนี ้ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาใหแ้ก่ผูว้ิจยั ขอขอบคณุ นางสาวพรพิชญา อึง้พรหมบณัฑิต คณุแม่นวลฉวี  อึง้พรหม
บณัฑิต คณุพ่อสิทธิชยั อึง้พรหมบณัฑิต ท่ีคอยใหก้ าลงัใจตลอดเสมอมาและ เป็นท่ีปรกึษาส าหรบั
การเขียนภาษาองักฤษ 

คณุประโยชนข์องงานวิจยันี  ้ผูว้ิจยัขอมอบแด่ คณุพ่อบญัญัติ พนัธวิศิษฏ  ์ คณุแม่ค  าพอง 
พนัธวิศิษฏ ์เดก็ชายณฏัฐ์ พนัธวิศษิฏ ์ครอบครวัพนัธวิศิษฏ ์และครอบครวัอึง้พรหมบณัฑิต ท่ีคอยให้
ก าลังใจมาโดยตลอด และสุดท้ายนี  ้ขอขอบคุณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอบคณุมหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะศกึษาศาสตร ์สาขาวิชาพลศกึษา เป็นอย่างยิ่งท่ีใหโ้อกาสในการ
ให้เวลาในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในครัง้นี ้ ขอขอบคุณ  ผู้เช่ียวชาญทุกท่าน องคก์าร
นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศกึษาคณะตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นและภายนอกท่ีความ
ช่วยเหลือ เอือ้เฟ้ือนกัศกึษา บคุลากรและสถานท่ีในการเก็บขอ้มูลในการท าปริญญานิพนธแ์ก่ผูว้ิจยั
เป็นอย่างดีมาโดยตลอดและขอขอบคณุเพ่ือน ๆ นิสิตระดบัปริญญาเอก รหสั 60 สาขาวิชาสขุศกึษา
และพลศกึษา ไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แนวโนม้การศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั่วโลก มีการรบัรูอ้ย่างกวา้งขวางว่าทกัษะและทุน

มนุษยก์ลายเป็นหวัใจหลกัของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและลกัษณะของสงัคมในศตวรรษท่ี 21 
ในยุคเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจในปัจจบุนั ความกา้วหนา้ของแต่ละบุคคลสงัคม
จะได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึน้ ความเจริญรุ่งเรืองต้องการให้
ประเทศต่าง ๆ รกัษาความสามารถในการแข่งขนัดว้ยการพฒันาและรกัษาแรงงานท่ีมีทกัษะการ
รกัษาฐานการวิจยัท่ีมีการแขง่ขนัทั่วโลกรวมทัง้การเผยแพรค่วามรูเ้พ่ือประโยชนข์องสงัคมโดยรวม 
การศกึษาท่ีสูงขึน้ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและการพฒันาทุนมนษุยแ์ละมี
บทบาทส าคัญในความส าเร็จ ความยั่ งยืนของเศรษฐกิจความรู ้(Dill & Vught, 2010, P. 107) 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษานับได้ว่ามีความส าคัญมากขึน้ของวาระแห่งชาติและมีการ
ปรบัเปล่ียนท าการปฏิรูปการศึกษาท่ีลึกซึง้ ทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา (Schleicher, 
2012, p. 44) ตามท่ี  Altbach, Reisberg, และ Rumbley (2009, p.18) กล่าวว่า การปฏิวัติทาง
วิชาการเกิดขึน้ในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในช่วงครึ่งศตวรรษตัง้แต่อดีตเกิดการพัฒนาและ
แกไ้ขในขอบเขตและความหลากหลาย  การศึกษาท่ีสูงขึน้ในวนันีเ้ป็นการขยายตวัและการมีส่วน
ร่วมท่ีกว้างขึน้ การเกิดขึน้ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ การน าไปใช้ในวงกว้างและการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารและการศึกษาแบบบูรณาการมากขึน้ ความเป็นนานาชาติในการแข่งขัน 
ความกดดันท่ีเพิ่มขึน้ต่อค่าใช้จ่ายและรูปแบบใหม่ของการจัดหาเงินทุน ตลอดจนรูปแบบและ
บทบาทใหม่ ๆ ของการก ากับดแูลรวมถึงการใหค้วามส าคญักับประสิทธิภาพคณุภาพและความ
รับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับ Schleicher (2012, pp. 43-44) ได้กล่าวถึง การขยายระบบ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาในช่วงครึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา แนวโนม้ท่ีเด่นชดัท่ีสุด คือ การขยายตวั
ของการศกึษาท่ีสงูขึน้ทั่วโลก  ในปี พ.ศ. 2513 จากการศกึษาของสถาบนัยเูนสโก ระบวุ่าจากสถิติ
มีนักเรียนประมาณ 32.5 ลา้นคนท่ีจะเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาทั่วโลก ในปี พ.ศ.  2543 
การประมาณนีเ้พิ่มขึน้เป็นเกือบ 100 ลา้นคนและในปี 2553 เป็น 178 ลา้นคน มีการเติบโตเฉล่ีย
ต่อปี 4.3 % ในการเรียนระดับอุดมศึกษาอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วมากเม่ือเทียบกับการเติบโต
เฉล่ีย 1.6 % ในประชากรโลกในช่วงเวลาเดียวกนั การขยายตวัท่ีรวดเร็วขึน้ในช่วงกลางปี 1990 มี
อตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีท่ีระดบั 5.9 % ในการลงทะเบียนเรียนในระดบั อุดมศึกษาในทศวรรษ
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แรกของศตวรรษท่ี 21 จ  านวนนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาคาดว่าจะเพิ่มขึน้อีก 263 ลา้นคนในปี 
2568 (Eriksson, 2009, p. 40)  

อภิญญา ตันทวีวงศ์ (2557, น, 23) ได้กล่าวถึงประเทศไทยได้เริ่มต้นท าการปฏิรูป
การศกึษามาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจบุนัและรฐับาลไดท้  า
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางการศึกษาเพิ่มขึน้ทุกปี งบประมาณท่ีรฐับาลท าการ
จัดสรรให้คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของงบประมาณทั้งหมด นับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
สนบัสนนุจดังบประมาณในการพฒันาการศกึษาสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ของโลก แตผ่ลลพัธท่ี์ไดจ้ากการ
ประเมินคณุภาพของการศกึษาประเทศไทย โดยสถาบนัวิชาการในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
ซึ่งมาจากหลายสถาบนัมีการประเมินบง่ชีท่ี้สอดคลอ้งกนัส าหรบัความตกต ่าในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของไทย สถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในโลกในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 
รว่มกนัเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์บง่บอกถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรบัปรุง พฒันาการศกึษา
กันอีกครัง้หนึ่ง การขยายตัวอย่างกวา้ง ขวางของส่ือและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส่ือคอมพิวเตอรแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาททางดา้นการศึกษาท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ท่ี มีความเหมาะสมกับทักษะการใช้ชีวิตให้มีความสุข 
เช่นเดียวกับ Rotherham และ Willingham (2009, pp. 16-21) กล่าวว่า การจัดการศึกษาทั่วโลก
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจัดการศึกษาท่ีตอ้งเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสงัคมโลก เพ่ือน ามาใชใ้นทกัษะการใชชี้วิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยใหผู้เ้รียน
มีความรู ้ทักษะความ สามารถและสมรรถนะท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รียน สอดคลอ้งกับ สุทธิวรรณ  ตนัติ
รจนาวงศ ์(2560, น, 1906) ท่ีสรุปว่า  การจดัการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั มุ่งหวังใหผู้เ้รียนมี
ความรูแ้ละทกัษะส าหรบัการด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีคณุภาพ ซึ่งทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการใช้
ชีวิตในยุคโลกาภิวฒันใ์หม่ มีทักษะการเรียนรู ้(Learning Skill) ทิศทางการจดัการศึกษาในยุคนี ้
ควรพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคณุภาพดว้ยกระบวนการเรียนรู ้โดยถ่ายทอดความรู ้การ เขา้
รว่มสมัมนาฝึกอบรม การสืบสานทางดา้นวฒันธรรม การสรา้งสรรคค์วามก้าวหนา้ในเชิงวิชาการ
จะเป็นสิ่งท่ีสรา้งองคค์วามรูอ้นัเกิดจากการจดัสภาพสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้กิดเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
พรอ้มทัง้เป็นปัจจยัเกือ้หนุนใหบ้คุคลไดเ้รียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตโดยเฉพาะในยคุศตวรรษท่ี 
21 เป็นทกัษะแห่งอนาคตใหม่ท่ีตอ้งพฒันาผูเ้รียนท่ีใหเ้ป็นยาวชนในยุคเทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองและยั่งยืน สอดคลอ้งกบัเปา้หมายยทุธศาสตร ์20 ปี (พ.ศ. 2573)ของประเทศในการจดัท า
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน  (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยเป้าหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งกับพลศึกษา ไดแ้ก่ เป้าหมายหลกัท่ี 3 การมีสขุภาพท่ีดี ทุกช่วงอายุมีนโยบายการสรา้ง
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เสริมสุขภาพเป็นกระบวนการท่ีเอือ้อ านวยใหป้ระชาชนสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคมุ
และปรบัปรุงสขุภาพของตนเอง การจะเขา้ถึงสภาวะท่ีสมบรูณท์ัง้ทางกาย จิตใจและสงัคม บคุคล
หรือกลุ่มและเปา้หมายหลกัท่ี 4  การศกึษาอย่างทั่วถึงและมีคณุภาพรวมถึงโอกาสการเรียนรูแ้บบ
ตลอดชีวิต สรา้งหลกัประกนัส าหรบัทกุคนทุกคนใหไ้ดร้บัการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างเท่าเทียมกัน
และครอบคลมุทั่วถึง พรอ้มสนบัสนนุโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ในส่วนของ วรศกัดิ์   เพียรชอบ (2558, น, 6) กล่าวถึง กิจกรรมพลศึกษามีส่วนส าคญั
เป็นอย่างมากในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากพลศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีใชร้า่งกายเป็นส่ือใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา กิจกรรมพลศึกษามีส่วนในการตอบ สนองความตอ้งการของเด็กในการเคล่ือนไหว 
รวมทัง้การประสานสมัพนัธข์องอวยัวะและการทรงตวัชว่ยใหเ้ดก็เกิดความมั่นใจในการเคล่ือนไหว 
ซึ่งจะสง่ผลถึงบคุลิกภาพของเดก็อีกทัง้ยงัสามารถปลกูฝังความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูจ้กั 
การใหอ้ภยั มีคณุธรรม มีความเอือ้เฟ้ือ อนัจะน าไปสู่ความเจริญรุง่เรืองของสงัคม สอดคลอ้งกับ 
ยศวัฒน ์ เชือ้จันอัด, นพคุณ ภักดีณรงค ,์ และ นฤมล เอนกวิทย ์(2558, น, 235-249) กล่าวว่า  
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษามุ่งให้นักเรียนมีการเรียนรูแ้ละมีพัฒนาการตามจุดประสงค์การ
เรียนรูท่ี้แตกต่างกันหลาย ๆ ดา้นพรอ้ม ๆ กันดว้ยการลงมือปฏิบัติจริง แรงจูงใจ ความเช่ือมั่น 
ความรูแ้ละความเขา้ใจอีกดว้ย ผูเ้รียนสามารถบรรลจุดุมุ่งหมายผ่านการพฒันาความสามารถใน
การเรียนรูท้างกาย (physical literacy) ของแต่ละบคุคล ในท่ีสดุผูเ้รียนจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีสขุภาพดี
และมีความสขุ   

ในอดีตท่ีผ่านมารายวิชากิจกรรมพลศกึษามีการจดัใหเ้ป็นวิชาบงัคบัในหลกัสตูรในระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศกึษาไดจ้ะตอ้งเรียนวิชากิจกรรม
พลศึกษาอย่างน้อย 1 หน่วยกิต นับตัง้แต่ในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบนั รายวิชากิจกรรม 
พลศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นไดถ้กูยกเลิกจากการเป็นวิชาบงัคบัและถกูปรบัใหไ้ปอยูใ่นวิชา
เลือกเสรี โดยไม่ไดบ้รรจไุวใ้นวิชาศกึษาทั่วไป จากการศกึษาเอกสาร หลกัสตูรตา่ง ๆ ในวิชาศกึษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการบรรจุรายวิชากิจกรรมพลศึกษาหรือวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับการ 
ออกก าลงักายหรือสขุภาพ พบวา่ หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณใ์น 
พระบรมราชปูถมัภ ์จะบรรจวุิชาพลศกึษาอยูใ่นกลุ่มวิชาบรูณาการ นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จ านวน 9 รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556, น, 4) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรจุในกลุ่ม
วิทยาศาสตรส์ขุภาพและนนัทนาการ บงัคบัเรียน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต (มทัธราวลัย ์สืบ
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วัฒนะ, 2558, น, 71-86) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรจุวิชาพลศึกษาในกลุ่มวิชา
พลานามัย จ านวน 9 รายวิชา ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  (Bunjongparu, 
Panichkul Mebusaya, & Sangon, 2018, pp. 109-129) และมหาวิทยาลัยบูรพา บรรจุรายวิชา
พลศกึษาในกลุม่สรา้งเสรมิสขุภาพ กลุม่ 1 บงัคบัใหเ้รียนอย่างนอ้ย 1 รายวิชา จ านวน 1 หน่วยกิต 
จาก 25 รายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559, น. 10) และมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์บรรจุในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ บงัคบัเลือก 1 รายวิชา ไม่นอ้ยกว่า 2 หน่วยกิต  
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2559, น, 4) ส่วน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
วิชากิจกรรมพลศึกษาอยู่ในกลุ่มสาระอยู่ดีกินดี จ  านวน 14 รายวิชา ก าหนดใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ย
กว่า 2 หน่วยกิต (หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ,์ 2559, น, 7) มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี บรรจุในกลุ่มวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและการจดัการ ใหเ้ลือกไม่นอ้ย
กว่า 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต (หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, 2559, น, 
3) และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั บรรจุในกลุ่มวิทยาศาสตร ์จ  านวนอย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต (ศนูย์
การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2563, น, 6) ในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น จากการศกึษาหลกัสตูรศกึษาทั่วไปของส านกัวิชาศกึษาทั่วไป พบว่า ยงัไม่
มีการบรรจุรายวิชากิจกรรมพลศึกษาลงในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สุนิสา อ่อนตา & ถนอมวรรณ 
ประเสริฐเจริญสุข, 2558, น, 160-168) และระบบการจดัการศึกษาในปัจจุบนัการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาพลศกึษา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคมโลก มหาวิทยาลยัตอ้งเตรียมพรอ้ม
ผูเ้รียนส าหรบัโลกในศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีการท่ีจะใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รียน
ดว้ยการจัดการศึกษาใหมี้คุณภาพสูง มุ่งเนน้การพัฒนาผูเ้รียนในภาพรวมมากกว่าความส าเร็จ
ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว ในโลกศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลัยตอ้งสรา้งหลักสูตรท่ีช่วยให้
ผู้เรียนเช่ือมความรูแ้ละทักษะต่อกับโลกและเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในโลก ผู้ เรียนทุกคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความสามารถคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห ์ส่ือสารไดแ้ละตระหนกัรูส้ิ่งตา่ง ๆ ได้
ทั่ วโลก รวมทั้งมีความสามารถทางเทคนิค มหาวิทยาลัยต้องก าหนดให้ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถท่ีให้ผู้เรียนสามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ไดด้้วยตัวเอง มีทักษะดา้นความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และทักษะภายในตัวบุคคล และท่ีส าคัญการเข้าถึงด้าน
เทคโนโลยีในปัจจบุนั มหาวิทยาลยัจะตอ้งปรบัวิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนดว้ยตนเอง
และท างานเป็นกลุ่ม ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาพลศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะใหเ้กิดการ
เรียนรูท้างนวตักรรม มีทกัษะชีวิตและอาชีพท างานและทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือและ



 5 
 

 

จัดการเรียนการสอนในการตอบสนองการพัฒนาท่ียั่งยืนตามนโยบายของรฐับาลไปพรอ้มกัน 
ดงันัน้ ผูเ้รียนท่ีผา่นการเรียนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจะตอ้งมีทกัษะของผูเ้รียนศตวรรษท่ี 21  

จากการศึกษาเอกสารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่นไม่มีรายวิชาท่ีเก่ียวกับกิจกรรม
การออกก าลงักายและการกีฬา ส่วนหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีในปัจจบุนัในทกุสถาบนัท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาและสุขภาพในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน (สุนิสา 
ออ่นตา & ถนอมวรรณ ประเสรฐิเจรญิสขุ, 2558) นอกจากนีม้หาวิทยาลยัขอนแก่นยงัไม่มีการศกึษา
คน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 
ดงันัน้ ในการท าวิจยัในครัง้นีห้ากทราบถึงปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถน างานวิจัยท่ีพัฒนาขึน้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในการ
พฒันาผูเ้รียนตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลยั หากมีแนวทางการจดัการเรียนการ
สอนท่ีดี สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ สามารถน ารายวิชาท่ีไดพ้ฒันาขึน้ไปใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น การพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
จะเป็นประโยชนต์อ่ตวันกัศกึษาและตอ่สถาบนัตา่ง ๆ ตอ่ไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค าถามการวิจัย 
1. ปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปัญหา 
ความตอ้งการจ าเป็นในเรื่องใดและมีแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 อยา่งไร 

2. รายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีองคป์ระกอบและ 
กระบวนการในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาอยา่งไร 

3. รายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสรา้งขึน้มีคณุภาพ 
ตามกรอบมาตรฐานของวิชาศกึษาทั่วไปมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชเ้พียงใด  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดความมุง่หมายไวด้งัตอ่ไปนีนี้ ้ 

1. เพ่ือศกึษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรม
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น    

2. เพ่ือสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. เพ่ือยืนยนัความเป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ความส าคัญของการวิจัย 
ข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อ

ผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน
ปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นประโยชนต์อ่
ผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษาไดต้รงกบัความตอ้งการนกัศกึษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รูปแบบผสมผสาน 

(Mixed method Approach) ซึ่งมีขอบเขตของการวิจยัแตล่ะระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนารายวิชา

กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะนี ้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีการส ารวจโดยใช้แบบ
สมัภาษณแ์ละแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ความตอ้งการ
จ าเป็นและแนวทางการรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูท่ี้ใหข้อ้มูลในการวิจัย คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการ
เรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาและดา้นการศกึษา จ านวน 10 คน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 24 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ท่ีผ่าน
การเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้และมีสถานภาพก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 
24 คณะ  

ระยะที่ 2 สรา้งและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระยะนี ้ผูว้ิจัยท าการศึกษา
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องคป์ระกอบของการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดยศึกษาจากผลวิเคราะหใ์นระยะท่ี 1 
สรา้งชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 ขึน้ 
โดยผู้วิจัยและด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการน าไปทดลองสอนกับนักศึกษาท่ีเป็น
อาสาสมคัร ผูท้รงคณุวฒุิท าการประเมินความถกูตอ้งและความเป็นไปได ้

ระยะที่ 3 การยืนยนัความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในระยะนี ้ผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและสรุปประเด็น น ารายวิชากิจกรรมพลศึกษาโดยการด าเนินการในระยะท่ี 2 น าเสนอ
นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีกับกลุ่มท่ีไม่เคยผ่านการเรียนวิชาศกึษาทั่วไปและยงัไม่ผ่านการเรียน
วิชาศกึษาทั่วไป และท าการยืนยนัความเป็นไปได ้ 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
ในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดจ้ดัท าชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจ านวน 3 ชดุ ผา่น

การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์่วมระหว่างผูเ้ช่ียวชาญและผูว้ิจยั โดยการน าชุดโครงรา่งค าอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาจ านวน 3 ชดุมาผสมผสานกัน แลว้สรุปผลไดช้ดุโครงรา่งรายวิชาขึน้มา 
1 ชุด น าไปจดัท าโครงการสอนและแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 16 แผน และน าไปทดลองสอน
กบันกัศกึษา เน่ืองจากเกิดสถานการณโ์ควิด 19 ท าใหก้ารทดลองกบันกัศกึษาไดจ้  านวนไม่ครบทัง้ 
16 ครัง้ จงัหวดัขอนแก่นและมหาวิทยาลยัขอนแก่นมีประกาศใหใ้ชรู้ปแบบในการจดัการเรียนการ
สอนผ่านออนไลนท์กุรายวิชา รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสรา้งและพฒันาขึน้เป็นรายวิชาปฏิบตั ิ
ดงันัน้ ผูว้ิจัยไม่สามารถท าการทดลองกับนักศึกษาท่ีเป็นอาสาสมัครไดค้รบทัง้ 16 แผน ท าการ
ทดลองไดเ้พียงแค ่4 ครัง้ เทา่นัน้ คดิเป็น 25 % ของแผนการจดัการเรียนรูท้ัง้หมด  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (independent variable) ไดแ้ก่ การพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2. ตวัแปรตาม (dependent variable) ไดแ้ก่ รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ

ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 



 8 
 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพ่ือใหน้ิยามศพัทก์ารวิจยัเป็นท่ีเขา้ใจตรงกัน จึงก าหนดความหมายของค าศพัทเ์ฉพาะ

ในการวิจยัดงันี ้
1. การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา หมายถึง กระบวนการสรา้งรายวิชากิจกรรม

พลศกึษาท่ีมีองคป์ระกอบการจดัการเรียนรูด้า้นจดุประสงค ์เนือ้หา สาระ กิจกรรมการเรียนรู/้การ
จดัการเรียนการสอนราย ส่ือและแหล่งการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผล ท่ีมีความสอดคลอ้ง
กับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู ้เจตคติ และทักษะของการเรียนรูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ 

2. วิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง 
มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม สามารถคิดอย่างมีเหตผุล 
สามารถใชภ้าษาติดต่อ ส่ือสารไดดี้ มีคณุธรรม ตระหนกัในคุณค่าของศิลปะและวฒันธรรมไทย
และนานาชาต ิสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. รายวิชากิจกรรมพลศกึษา หมายถึง รายวิชากิจกรรมพลศกึษาสงักดัสาขาวิชาพล
ศึกษ า  คณ ะศึกษ าศาสตร์ ม ห าวิท ยาลัย ขอนแก่ น ท่ี รับ ผิ ด ชอบ ท่ี เปิ ด ให้นั กศึ กษ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในระดบัปรญิญาตรีมีความสนใจลงทะเบียนเรียน 

4. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการประเมิน เพ่ือก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็น 
น าผลท่ีไดม้าวิเคราะหป์ระเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงว่าสมควรเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาปรบัปรุงเปล่ียนแปลงในการพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศกึษา 

5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดบัปริญญาตรีท่ีผ่าน
การเรียนวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้และท่ียงัไม่ผ่านการเรียนวิชาศกึษาทั่วไปหรือยงัเรียนไม่ถึงจ  านวน 
20 หนว่ยกิต และมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 

6. แนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา หมายถึง การศกึษาและวิเคราะห์
ท่ีจะใชข้อ้มลูจากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงเพ่ือไดแ้นวทางในการพฒันารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีตรงกับวตัถปุระสงค ์ความถกูตอ้ง ความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการ
น ารายวิชากิจกรรมพลศกึษาไปใช ้ 

7. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง ความสามารถหลักในการท างานร่วมกัน การรูเ้ท่าทัน
ดจิิทลั การคดิเชิงวิพากษ์และการแกปั้ญหาท่ีจ าเป็นตอ้งสอนผูเ้รียน เพ่ือช่วยใหป้ระสบความส าเร็จ
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ในโลกปัจจุบนั โดยทักษะการเรียนรู ้(Learning Skill) ท าใหเ้กิดผลจากการจัดการเรียนรูเ้พ่ือให้
ผูเ้รียนเกิดความรูแ้ละมีทักษะท่ีจ าเป็น อนัเป็นเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน  

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ไดท้ราบสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศกึษาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น    
2. ได้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. เป็นแนวทางในการน าไปเป็นตน้แบบในการพัฒนารายวิชาในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของ
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้า ทฤษฎี  
บทความ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเป็นมา ความส าคญั ความหมายและจดุมุง่หมายของวิชาศกึษาทั่วไป 

2. รูปแบบการจดัและบรหิารวิชาศกึษาทั่วไปในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

3. แนวคดิและหลกัการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป 

3.1 ดา้นหลกัสตูร 
3.2 ดา้นอาจารย ์
3.3 ดา้นวิธีสอน 
3.4 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3.5 ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ือและอปุกรณก์ารสอน 
3.6 ดา้นการวดัและประเมินผล 

4. หลกัสตูรการจดัการศกึษาหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5. ทฤษฎีและแนวคดิในการจดัการเรียนรู ้
6. รูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

6.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 
6.2 ความหมาย หลกัการ ปรชัญาของพลศกึษา    
6.3 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอนพลศกึษา 
6.4 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
6.5 วิธีการสอนวิชาพลศกึษา 
6.6 ล  าดบัขัน้ตอนการเรียนการสอนพลศกึษา 
6.7 ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการเรียนการสอนพลศกึษา 

7. การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. ความเป็นมา ความส าคัญ ความหมายและจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาท่ัวไป 
รายวิชาศึกษาทั่ วไปในประเทศไทยมีพัฒนาการท่ียาวนานย้อนไปเกือบ 30 ปีท่ีแล้ว 

รายวิชาศึกษาทั่วไปแต่ก่อนเรียกว่าวิชาพืน้ฐาน เพราะมีการก าหนดใหผู้เ้รียนศึกษาวิชาประเภท
พืน้ฐานก่อนท่ีจะไปศกึษาวิชา เฉพาะหรือวิชาชีพเพ่ือเตรียมศกึษาวิชาเฉพาะท่ีเจาะลึก ตอ่มาไดมี้
นักการศึกษาไทยไดเ้สนอแนวคิดว่ารายวิชาศึกษาทั่วไปไม่น่าจะเป็นรายวิชาพืน้ฐานของวิชา
เฉพาะเพราะมีเป้าหมาย ซึ่งต่างกันอย่างเห็นไดช้ดัเจนและเป็นวิชาท่ีจบสิน้ภายในวิชานัน้ ๆ การ
จดัการศกึษาหมวดวิชาศกึษาทั่วไปในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยไดเ้ริ่มด าเนินการมาเกือบ 
4 ทศวรรษ นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยไดมี้ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2517 ก าหนดใหห้ลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีทกุหลกัสูตร ตอ้งมี
องคป์ระกอบของวิชาพืน้ฐานทั่วไปอย่างนอ้ย 30 หน่วยกิต แต่จากการด าเนินงานตามประกาศ 
พบว่า ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และลกัษณะรายวิชาของกลุ่มวิชาพืน้ฐานทั่วไปยงัไม่มีความชดัเจน
เพียงพอ ดงันัน้ ทบวงมหาวิทยาลยั (องคก์รในขณะนัน้) จึงไดป้รบัปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรีใหม่และก าหนดใหใ้ชค้  าว่า “วิชาศึกษาทั่วไป” แทน “วิชาพืน้ฐานทั่วไป” ในปี 
พ.ศ. 2532 และ 2542 จนส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) กระทรวงศกึษาธิการ จึง
ก าหนดเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ี
ใชอ้ยู ่ณ ปัจจบุนั (คณะกรรมการบรหิารเครือขา่ยการศกึษาทั่วไปแหง่ประเทศไทย, 2557, น, 45)  

นอกจากนี ้ไพฑรูย ์ สินลารตัน ์(2558, น, 5) ไดใ้หค้  าท่ีใชก้บัหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปนีมี้
ใชอ้ยู่ 3 ค า คือ วิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาการศึกษาทั่วไป เป็นค าเดียวกันใชต้รงกับภาษาองักฤษ 
General Education ซึ่งเป็นค าท่ีใชอ้ยู่ทั่วไป ส่วนอีกค าหนึ่ง คือ วิชาพืน้ฐานทั่วไป (Foundation 
Education) ใชใ้นความหมายเดียวกนั แต่โดยตวัเนือ้หาก็มีลกัษณะเดียวกันคือ วิชาท่ีเป็นพืน้ฐาน
ของชีวิตและเป็นหลักวิ ธีการด าเนินชีวิต ส่วนอีกค าหนึ่ ง คือ วิชาการศึกษาเสรี (Liberal 
Education) หรือศิลปศาสตรศ์กึษา (Liberal Arts) เป็นค าท่ีมีใชต้ัง้แตส่มยักรีกและโรมนั หมายถึง 
การศกึษาประเภทมนษุยธรรม เป็นการพฒันาทางดา้นสติปัญญาและจิตใจเป็นการศกึษาท่ีใหแ้ก่
ชนชั้นปัญญาชนเพ่ือน าไปสู่การเป็นปัญญาชนท่ีสมบูรณ์ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหว้ิชาศึกษาทั่วไปเป็นองคป์ระกอบ 
หนึ่ งของหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญ าตรี  เพ ราะปรัชญ าของการจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา คือมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตใหมี้ความรอบรูท้ัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิ สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
หมั่นแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี วิชาศึกษาทั่วไป
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เป็นวิชาท่ีถือว่าส าคญัอย่างยิ่งต่อความเป็นบณัฑิต เพราะเป็นส่วนท่ีช่วยเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นภาพรวม สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษาทั่วไปในลกัษณะจ าแนก
เป็นรายวิชาหรือลกัษณะบรูณาการใด ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระของกลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ับคณิตศาสตรใ์นสัดส่วนท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องวิชาศกึษาทั่วไป โดยใหมี้จ านวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 
30 หนว่ยกิต (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558, น, 2) 

ในส่วนของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, น. 25) ได้กล่าวว่า  
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์ เพ่ือเสริมสรา้งความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ โดยใหศ้ึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึง้และสามารถติดตามความกา้วหนา้ใน
สาขาวิชานัน้ไดด้ว้ยตนเอง การจดัการเรียนการสอนควรจดัใหมี้เนือ้หาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชา
เดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเน่ืองหรือรายวิชาขัน้สูงอีก และไม่ควรน ารายวิชาเบือ้งตน้หรือรายวิชา
พืน้ฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่ วไป ซึ่ง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษา
ทั่วไปแห่งประเทศไทย (2557, น, 31-35) ไดส้รุปว่าในประเทศเพ่ือนบา้นของไทย เช่น ประเทศ
มาเลเซียและประเทศสิงคโปรไ์ด้ให้ความส าคัญกับรายวิชาศึกษาทั่ วไปอย่างมากเช่นกัน 
มหาวิทยาลัยมาลายาจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นรายวิชาท่ีบริหารจดัการโดยส่วนกลางเรียกว่า 
University courses เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ี เน้นผลการเรียน รู้ท่ี เกิดขึ ้น  ( learning 
outcomes) ตามเกณฑข์อง The Malaysian Quality Frameworks (MQF) นกัศกึษาทกุคนจะตอ้ง
เลือกลงทะเบียนเรียนอย่างนอ้ย 3 รายวิชาจากรายวิชาไดแ้ก่ 1) Islamic Education and Ethnic 
Values ส าหรับนักศึกษาพื ้น เมือง 2) Introduction to Malaysia ส าหรับนักศึกษาต่างชาต ิ 
3) Information Skills 4) English Communication 5) Basic Entrepreneurial Skills ในส่วนของ
ศึกษาทั่วไปท่ีเรียกว่า University courses นัน้มีประมาณ 15-20 หน่วยกิต ประมาณ 9 รายวิชา 
ในประเทศมาเลเซียรายวิชาศึกษาทั่วไปจะแตกต่างกันไปแล้วแต่มหาวิทยาลัย การจัดรายวิชา
ศึกษาทั่วไปขณะนีมุ้่งเนน้ความสามารถในการเป็นเจา้ของกิจการ ทกัษะชีวิตและทกัษะการเป็น
ผูน้  าดว้ยวตัถปุระสงคใ์หน้กัศกึษาท่ีเรียนจบสามารถเขา้สู่ภาคอตุสาหกรรมได ้อย่างกลมกลืน เช่น 
วิชาจริยธรรมของวิศวกรถือเป็นส่วนหนึ่งของศึกษาทั่วไปเพราะจะช่วยสรา้งทักษะ ชีวิตในการ
ท างาน ในกรณีท่ีนกัศกึษาไม่ผ่านการประเมินในดา้นทกัษะบคุคล/ทกัษะชีวิต (soft skills) ตอ้งไป
เข้ารับการอบรมเข้มตอนอยู่ชั้นปีท่ี 4 รวมทั้งมีการอบรมด้านทักษะสารสนเทศ ( Information 
Technology) บุคลิกภาพ (Personality) การวางตัว (Grooming) และภาษาอังกฤษ (English) 
ทักษะบุคคล/ทักษะชีวิต (soft skills) ท่ีก าหนดโดย The Malaysian Quality Framework (MQF) 
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แบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ทักษะการส่ือสาร (Communication) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical 
thinking) ทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork skills) ทักษะการเป็นผู้น  า (Leadership skills) 
ทกัษะการเป็นเจา้ของกิจการ (Entrepreneurial skills) คณุธรรมและจริยธรรม (Ethics) และทกัษะ
การเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong learning skills) แตม่หาวิทยาลยัมาลายาไดก้ าหนดเพิ่มทกัษะท่ี 8 
เป็นผลของการเรียนรู้เพิ่มขึน้  ไว้ด้วยคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) 
มหาวิทยาลยัใชว้ิธีการตดิตามนกัศกึษาผา่นระบบของมหาวิทยาลยัตัง้แตล่งทะเบียน (Integrated 
student information) ผูเ้รียนจะไดร้บัค าแนะน าเก่ียวกับการลงทะเบียนโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา
เป็นผูด้แูลเพ่ือสรา้งทกัษะท่ีแตกต่างหลากหลาย ส่วนผูป้ระสานงานรายวิชาทกัษะบุคคล ทกัษะ
ชีวิต (soft skills) สามารถเขา้สู่ระบบเพ่ือมาติดตามผลการเรียนของผู้เรียน เก็บรวบรวมขอ้มูล 
ตา่ง ๆ ของผูเ้รียนและมอบประกาศนียบตัรแสดงขอ้มลูส าคญัเป็นสว่น ๆ ใหใ้นตอนทา้ย 

1.1 ความหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ส าหรบัวิชาศึกษาทั่วไปของอุดมศึกษาไทยนั้น ค านิยามท่ีเป็นทางการอาจถือค า

นิยามตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
ท่ีมีพฒันาการมาเป็นล าดบั โดยเกณฑม์าตรฐานว่าดว้ยหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตรี พ .ศ .
2517 ใชค้  าวา่ วิชาพืน้ฐานทั่วไป (ไพฑรูย ์ สินลารตัน,์ 2558, น, 6) ในประกาศทบวงมหาวิทยาลยั 
เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ .ศ . 2532 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากหมวดวิชาพืน้ฐาน
ทั่วไปเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และไดใ้ห้ค  านิยามของวิชาศึกษาทั่วไปว่า หมายถึง วิชาท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศนท่ี์กวา้งไกล มีความเข้าใจธรรมชาต ิ
ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รูส้ามารถคิดอย่างมี เหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อส่ือ
ความหมายได้ดี เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตและด ารง
ตนอยู่ในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี (ปัทมาสน ์บุญทรง, 2555a, น. 109-121) ซึ่งสอดคลอ้งกบัค านิยาม
ในเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี พ .ศ . 2548 ท่ีใชอ้ยู่ในปัจจบุนั นอกจากนีน้กัวิชาการ
ทางการศกึษาของประเทศไทยหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวิชาศกึษาทั่วไปเพิ่มเติมอีกว่า วิชา
ศกึษาทั่วไปเป็นวิชาพืน้ฐานก่อนท่ีจะเรียนวิชาเฉพาะ เนน้เนือ้หาวิชาเพ่ือพฒันาสติปัญญา ซึ่งมกั
ประกอบดว้ยสาขาวิชาดา้นมนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรโ์ดยมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือให้
ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดี มีคณุธรรม มีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและมีโลกทศันก์วา้งไกล (ไพฑูรย ์
สินลารตัน,์ 2550, น, 1) ในส่วนของ ปัทมาสน ์บุญทรง (2555a, น. 109-121) ไดส้รุปความหมาย
ของวิชาศกึษาทั่วไปว่า เป็นการศกึษาท่ีจ าเป็นส าหรบันกัศกึษาทุกคน เป็นการศกึษาในแนวกวา้ง 
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ใหค้วามรูท้ั่ว ๆ ไป ซึ่งเป็นพืน้ฐานก่อนท่ีจะเรียนวิชาเฉพาะ เพ่ือพฒันาบคุลใหเ้ป็นบคุคลท่ีมีความ
พรอ้มทุกดา้น เกิดความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง มีคณุธรรม จริยธรรม เขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้น
และสงัคม รูจ้กัวิเคราะหว์ิจารณแ์ละมีเหตผุล สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตในสงัคมได้
เป็นอยา่งด ี

ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, น. 4-13) ได้ให้
ความหมายว่า หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเองผู้อ่ืนและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู ้
สามารถคิดอย่างมีเหตผุล สามารถใชภ้าษาในการตดิตอ่ ส่ือสารความหมายไดดี้ เป็นคนท่ีสมบรูณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติสามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมไดเ้ป็น
อยา่งดี ส่วน วิจิตร  ศรีสะอา้น (2551, น, 2) ไดใ้หค้วามหมายรายวิชาศกึษาทั่วไปวา่เป็นการศกึษา
ท่ีจ าเป็นส าหรบัทุกคน ความเป็นบณัฑิตจะวดักันท่ีว่ามีความเป็นคนอยู่แค่ไหน มีความเป็นนัก
วิชาชีพอยู่หรือท่ีเรียกว่า Manhood (ความเป็นคน) กับ Manpower (ก าลงัคน)  คนท่ีเป็นบณัฑิต
จะตอ้งมีแนวคิดทัง้ 2 อย่างน ามาเช่ือมโยงกบันโยบายคณุธรรมน าความรูท่ี้เนน้ความเป็นคนดี มี
ความรูแ้ละอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนี้ ส  านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558, น, 
107) กล่าวถึงความหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีสรา้งเสริมความเป็น
มนุษยใ์ห้มีความสมบูรณ์ มีความรู ้เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเองหรือผู้อ่ืนหรือสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจในวิถีการด ารงชีวิตอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม พรอ้ม
ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุยแ์ละเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของสงัคมไทยและสงัคมของโลก 

กล่าวโดยสรุป ความหมายรายวิชาศึกษาทั่ วไป หมายถึง หมวดวิชาท่ีเสริมสรา้ง
ความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์เนน้การตระหนกัรูข้องผูเ้รียนเก่ียวกบัความเป็นมนษุย์ของโลกท่ีตนเอง
อยู่อาศัย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตนเอง ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้ความคิด
สรา้งสรรค ์ความรูร้อบรูก้วา้ง เขา้ใจและเห็นคณุค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ด าเนินชีวิตอย่างมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองท่ีมีคณุคา่ของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก วิชาศกึษาทั่วไปออกแบบมาเพ่ือพฒันาความรูท้ั่วไป ทกัษะและสมรรถนะ
ของผูเ้รียน ตลอดจนทกัษะการรูแ้ละการค านวณ ซึ่งมกัจะเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มส าหรบัโปรแกรม
การศกึษาระดบัอุดมศึกษาและเพ่ือวางรากฐานส าหรบัการเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือเตรียมผูเ้รียนให้
พรอ้มส าหรบัการเขา้สู่อาชีพ แตไ่ม่ไดเ้ตรียมการส าหรบัการจา้งงานในอาชีพหรือการคา้เฉพาะหรือ
การคา้ขายและไมน่ าไปสูค่ณุสมบตัท่ีิเก่ียวขอ้งกบัตลาดแรงงานโดยตรง 
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1.2 จุดมุ่งหมายของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
การก าหนดจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งกับความหมาย

ของวิชาศึกษาทั่วไปและการจดัการเรียนการสอน ซึ่งจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจะเป็นตวัก าหนด
แนวทางในการประเมินหลกัสูตร นกัวิชาการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของวิชาศกึษาทั่วไปไวใ้นทศันะตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

Mayhew (1967, P. 222) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของวิชาศึกษาทั่วไปว่า เพ่ือให้
ความรูพื้น้ฐานแก่ผูเ้รียนในทกุสาขาวิชา โดยท่ีมิใชค่วามรูท้างวิชาชีพเฉพาะและเพ่ือใหผู้เ้รียนเป็น
พลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ รูจ้กัใชเ้วลาว่างอย่างมีคณุคา่ ด ารงชีวิตครอบครวัอย่างมีคณุภาพและมี
การปรบัตวัไดดี้ในสงัคม 

นอกจากนี ้ปทีป  เมธาคณุวฒุิ (2544, น, 4) ไดส้รุปว่า การจดัการศกึษาทั่วไปใน
ระดบัปริญญาตรี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ณัฑิตมีความสมบูรณท์ัง้ในแง่ความเป็นคน (Manhood) 
และก าลงัคน (Manpower) ดงันัน้ จดุมุ่งหมายของวิชาศกึษาทั่วไปสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประการ 
ไดแ้ก่ เพ่ือใหค้วามรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัทกุคน หมายถึงใหก้ารศกึษาทั่วไปเป็นความรูพื้น้ฐาน
ส าหรบัการเป็นพลเมืองดี เพ่ือเพิ่มพูนความเจริญงอกงามทางสติปัญญา ใหผู้เ้รียนไดส้ามารถน า
ความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิตและช่วยท าใหส้งัคมเจริญรุง่เรืองและเพ่ือช่วยพฒันาบคุลิกภาพ
และอปุนิสยั มุ่งท่ีจะช่วยใหค้นเป็นคนท่ีสมบรูณข์ึน้ มีบคุลิกภาพทศันคติและอดุมคตเิหมาะสมกบั
การเป็นปัญญาชน 

ในส่วนของ ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2550, น, 57-61); สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ ์
(2560, น. 1906 - 3431); กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 2); พนัส หันนาคินทร ์(2542, น. 15);  
สุนิสา อ่อนตา และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2558, น. 160-168) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของวิชาศกึษาทั่วไปในปัจจบุนัมุง่ใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูพื้น้ฐานส าหรบัการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ทั่วไป
มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ไดเ้รียนรูว้ิธีการศึกษาหาความรูส้าขาวิชาอ่ืน ๆ มีโลกทัศนท่ี์
กว้างขึน้  ไดค้วามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมโลก นานาชาติ  เข้าใจเรื่องราวและปัญหาของ
สงัคมไทยรูจ้กั เขา้ใจทัง้ตนเองและผูอ่ื้น ไดร้บัความรูเ้พ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้  
มีความรูแ้ละตระหนกัในคณุค่าของศิลปวฒันธรรม ไดร้บัการปลกูฝังดา้นคณุธรรมจริยธรรม รูจ้กั
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีความสามารถในการปรับตัวและตัดสินใจแก้ปัญหา มีความใฝ่รูแ้ละ
แสวงหาความรูอ้ยูเ่สมอและมีทกัษะและความสามารถในการส่ือสาร 

นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550, น , 58) ได้กล่าวถึง
จดุมุ่งหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่า เป็นการสรา้งใหบ้ณัฑิตมีทกัษะท่ีเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้ม
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เพ่ือรบัความรู ้ไดม้าซึ่งความสามารถใหม่ ๆ และเปิดมุมมองใหก้วา้งขึน้เพ่ือให้สามารถปรบัตวัให้
เขา้กับความตอ้งการของสังคมท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไดดี้ขึน้  เพ่ือท าให้บุคคลแต่ละคนเป็นคนท่ี
สมบูรณ ์มีชีวิตท่ีมีอิสรภาพและมีความสุข ผูส้  าเร็จการศึกษาจะสามารถใชท้กัษะการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพในการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง สามารถแก้ปัญหาไดโ้ดยใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์และสามารถแยกแยะรูปแบบความคิดและความเช่ือในการ
ตดัสินใจของตนเองและในผลงานของผูอ่ื้นได ้ตอ้งมีความสามารถทางคณิตศาสตรใ์นการตีความ 
ค านวณและใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการเลือกและใชเ้ครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีต่อตนเองและสังคม ตอ้งมี
ความสามารถในการเขา้ถึง ประเมิน สังเคราะห์และส่ือสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
แหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย รวมทัง้สิ่งพิมพแ์ละอิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความรูข้องผูค้น
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

ในส่วนของ หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (2558, น, 18) ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือมุ่งสรา้งบัณฑิตใหเ้ป็นผูมี้ความรอบรูอ้ย่าง
กว้างขวาง โลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองผู้อ่ืนและสังคม  ใฝ่หาความรู ้
ความคิดอย่างมีเหตผุล สามารถใชภ้าษาในการตดิตอ่ส่ือสารความหมายไดดี้ มีคณุธรรม ตระหนกั
ในคณุคา่ของศิลปะและวฒันธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติและสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนเองอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนี้ ปัทมาสน์ บุญทรง (2555a, น. 112) ได้ให้สรุปจุดหมายของวิชา
ศกึษาทั่วไปว่ามีจดุมุ่งหมายเพ่ือสรา้งบณัฑิตใหเ้ป็นคนท่ีสมบรูณ ์มีความรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวางทัง้
ในสาขาวิชาชีพตนและสาขาวิชาชีพอ่ืน มีคุณธรรม เขา้ใจธรรมชาติ ตนเองและผูอ่ื้น สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ รูจ้ักคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งสามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มและทนักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, น, 2-12) ได้สรุปถึงผลการ
จดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีมีความชัดเจนมากขึน้ 
โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรูเ้ช่ือมโยงกับชีวิตยุคปัจจุบนั
และอนาคต สมดงัเจตนารมณข์องการศึกษาทั่ วไป ซึ่งมิใช่เพียงการเรียนรูข้ัน้พืน้ฐาน แต่เป็นการ
เตรียมความพรอ้ม เพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเรียนรูต้ลอดชีวิต ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดมี้ประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF : HEd) ขึน้ โดยความ
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มุ่งหมายจะจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผลการเรียนรู ้(Learning Outcomes) ของบณัฑิต เพ่ือเป็นการ
ประกนัคณุภาพบณัฑิตทุกระดบัคณุวฒุิ และส่ือสารใหส้งัคม ชมุชน รวมทัง้สถาบนัอดุมศกึษาทัง้
ในและต่างประเทศไดเ้ข้าใจตรงกันและเช่ือมั่นถึงผลการเรียนรูท่ี้บัณฑิตไดร้บัการพัฒนาว่ามี
มาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและต่างประเทศ โดยได้
ก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัของบณัฑิตท่ีมีคณุวฒุิระดบัปรญิญาตรีไว ้ดงันี ้ 

1. คุณ ธรรม  จริยธรรม  (Ethics and Moral) เป็นความพยายาม ท่ีจะ
แก้ปัญหาเก่ียวกับความดีและความชั่ว ถูกและผิด คุณธรรมและจริยธรรม ความยุติธรรมและ
อาชญากรรม ปรชัญาคณุธรรมเก่ียวขอ้งกบัสาขาจิตวิทยาเชิงศีลธรรม จริยธรรมเชิงพรรณนาและ
ทฤษฎีคา่นิยม หลกัดา้นคณุธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นท่ียอมรบัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความหมายทาง
ทฤษฎีและการอา้งอิงขอ้เสนอทางศีลธรรม และวิธีก าหนดคณุค่าความจริง จริยธรรมเชิงบรรทัด
ฐานเก่ียวกับวิธีปฏิบตัิในการก าหนดแนวทางปฏิบตัิทางศีลธรรม จริยธรรมประยุกต ์เก่ียวกบัสิ่งท่ี
บคุคลมีหนา้ท่ี ท าในสถานการณเ์ฉพาะหรือขอบเขตของการกระท าเฉพาะ ทัง้ในเรื่องส่วนตวัและ
สงัคมบณัฑิตท่ีมีคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีจะตอ้งสามารถจดัการปัญหาดา้นจรยิธรรมและคณุธรรม 
พรอ้มทั้งวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับค่านิยม ความรูส้ึกของผู้อ่ืนหรือค่านิยมพืน้ฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤตกิรรมทางดา้นจรยิธรรมและ คณุธรรม เป็นตน้ 

2. ความรู้ (Knowledge) เป็นความตระหนักหรือความเข้าใจในบางสิ่ ง
บางอยา่ง เชน่ ขอ้เท็จจริง (ความรูเ้ชิงพรรณนา) ทกัษะ (ความรูข้ัน้ตอน) หรือจดุประสงค ์(ความรูท่ี้
คุน้เคย) โดยส่วนใหญ่ ความรูส้ามารถไดม้าดว้ยวิธีตา่ง ๆ มากมายและจากแหลง่ตา่ง ๆ รวมถึงแต่
ไม่จ  ากัดเพียงการรับรู ้ เหตุผล ความทรงจ า ประจักษ์พยาน การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร ์
การศกึษา และการปฏิบตั ิการศกึษาความรูเ้ชิงปรชัญาหรือเรียกว่า  

3. ทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ทกัษะทางสมองท่ีจ าเป็นส าหรบัการ
ไดม้าซึ่งความรู ้การจดัการขอ้มูล และการใชเ้หตผุลเก่ียวขอ้งกับกลไกวิธี เรียนรู ้จดจ า แกปั้ญหา
และใส่ใจมากกว่าดว้ยความรูจ้ริง ทักษะหรือหนา้ท่ีทางปัญญาครอบคลุมขอบเขตของการรบัรู ้
ความสนใจ ความจ า การเรียนรู ้การตดัสินใจและความสามารถทางภาษาและการแกปั้ญหาเม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณใ์หม่ ๆ ท่ีไม่ไดค้าดคิด ทัง้นี ้บณัฑิตท่ีมีคณุวฒุิระดบัปริญญาตรีอย่างนอ้ย
จะตอ้งคน้หาขอ้เท็จจรงิ ท าการประเมินขอ้มลูและแนวคิดจากหลกัฐานตา่ง ๆ จากแหล่งขอ้มลูอ่ืน 
พรอ้มน าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ( Interpersonal 
Skills and Responsibility) ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธเ์ป็นคณุลกัษณะท่ีมีการโตต้อบและส่ือสาร
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กับผู้อ่ืน ครอบคลุมหลากหลายสถานการณ์ การส่ือสารและความร่วมมือเป็นสิ่งส าคญั ทักษะ
เหล่านีเ้ก่ียวขอ้งกับความสามารถในการส่ือสารและจดัการกับสถานการณ์ทางสังคมบางอย่าง 
ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธท่ี์มีประสิทธิภาพสามารถช่วยในการแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีจะต้องมีการวางแผนในการแก้ปัญหา มีการช่วยเหลือเอือ้ต่อการ
แกปั้ญหาในกลุ่ม มีความคิดสรา้งสรรค ์ทัง้การเป็นผูน้  าและผูต้ามและตอ้งใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ใน
การแก้ปัญหา มีการวิเคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานมนุษยแ์ละรบัผิดชอบในการ
เรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)  
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักศึกษามีทักษะท่ี ในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาชีพ 
ท่ีนกัศึกษาไดร้บัในหลกัสูตรท่ีใชเ้ทคโนโลยีช่วยใหมี้ความส าคญัมากขึน้เรื่อย ๆ ความส าคญัของ
การรวมเทคโนโลยีเขา้กบัหลกัสตูรการศกึษาระดบัอดุมศกึษา สามารถเขา้ใจไดดี้ขึน้ เม่ือพิจารณา
จากสถานการณต์า่งๆ เช่น การใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีขัน้สูงของแพทยใ์นการวินิจฉัยหรือการ
รกัษา การใชค้อมพิวเตอรข์องสถาปนิก การใชเ้ทคโนโลยีของครูในการเตรียมส่ือการสอน และการ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของนายธนาคารในการค านวณ การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตร 
อาจารยท่ี์สอนตอ้งมีความรูด้า้นเทคโนโลยี ในดา้นการศกึษา หลกัสตูรท่ีบรูณาการเทคโนโลยีจึงมี
ความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นปัจจุบนั บุคคลท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
แนวโน้มท่ีจะมีความรูแ้ละมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งกันในระดบัท่ีแตกต่างกัน ดงันั้น  จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรบัไดร้บัและพัฒนาทักษะบางอย่าง เพ่ือใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยีเหล่านีไ้ดดี้ยิ่งขึน้ การใช้
อินเทอรเ์น็ตและคอมพิวเตอรข์องบุคคลหรือระดบัความรูเ้ก่ียวกับเครื่องมือเทคโนโลยีดังกล่าว
สามารถช่วยพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวขอ้งได้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิต
ระดบัปริญญาตรีจะตอ้งมีการศกึษาและท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สามารถตดัสินใจในการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางดา้นคณิตศาสตรท่ี์หรือดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม พรอ้มทัง้มีการ
ปรบัใชร้ะบบในการประมวลผลและแปลความหมายและน าเสนอขอ้มูลไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

ผูว้ิจยักล่าวสรุปไดว้่า จุดมุ่งหมายของหมวดวิชาศึกษทั่วไปในการจดัการศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของหลักสูตรวิชาการทั้งหมด การศึกษาทั่วไปเป็น
รากฐานท่ีสนบัสนุนการไดม้าซึ่งทกัษะของผูเ้รียนในดา้นการส่ือสาร การวิเคราะห ์การใหเ้หตผุล
ทางคณิตศาสตร ์และการสงัเคราะห ์การศกึษาทั่วไปสรา้งทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียน ซึ่งเตรียมความพรอ้ม



 19 
 

 
  

เพ่ือรบัความรูท่ี้ไดม้าซึ่งความสามารถใหม่ ๆ และเปิดมุมมองผูเ้รียนใหก้วา้งขึน้ เพ่ือใหส้ามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของสงัคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไดดี้ขึน้ ประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละ
การประเมินท่ีจดัท าโดยโปรแกรมการศกึษาท่ีสรา้งขึน้จากเปา้หมายการศกึษาทั่วไป สะทอ้นใหเ้ห็น
ในขอ้ก าหนดหลกัของมหาวิทยาลัย อนัจะส่งผลใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งในการปรบัเปล่ียน
แนวคดิและกระบวนการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไปใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบาย 

2. รูปแบบการจัดและบริหารวิชาศึกษาท่ัวไปในสถาบันอุดมศึกษาไทย 
รูปแบบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่ วไปท่ีจัดสอนร่วมกันในมหาวิทยาลัยไทยนั้น เม่ือ

พิจารณาจะสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 รูปแบบใหญ่ ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2550, น, 73-90) ไดส้รุปดงันี ้
1. แบบบังคับร่วม (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีจัดวิชาให้ผู้เรียนทุกคนต้อง

เรียนเหมือนกันทัง้มหาวิทยาลยั โดยมีจุดมุ่งหมายหลกั คือ ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูค้วาม
เขา้ใจแนวคิด คา่นิยม และทกัษะท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั วิธีการจดัหลกัสตูรแบบบงัคบัรว่ม
นีม้หาวิทยาลยัจะจดัวิชาหลกัจ านวนหนึ่งไวใ้หน้ิสิตทุกคนทัง้มหาวิทยาลยัเรียน อาจจะเป็นวิชา
เดียวใหเ้รียนกนัทัง้มหาวิทยาลยัหรือวิชาท่ีใกลเ้คียงกนัใหน้ิสิตเลือกได ้ลกัษณะรายวิชามกัจะเป็น
รายวิชาในเชิงของสหวิทยาการหรือบรูณาการ และมีลกัษณะกวา้งมากกว่าเจาะและเฉพาะสาขา
ใดสาขาหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่ง จึงมกัจะด าเนินการโดยกลุ่มคนหรือร่วมกันคิดจากหลายสาขา 
วิชามากกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยท่ีมีการจดัแบบบงัคบัรว่มชดัเจน คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ และมหาวิทยาลยัราชภฏัทกุแหง่ 

2. แบบบงัคบักระจายหรือบงัคบัเลือก (Distribution Requirements) เป็นหลักสูตร
บงัคบัท่ีทุกคนจะตอ้งเรียน แต่ทุกคนเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ กระจายกนัออกไป แลว้แต่ว่าหลกัสูตร
ไหน คณะใด สนใจจะใหเ้รียนวิชาบงัคบัแบบใดบา้ง แนวคิดของการบงัคบักระจายนีเ้นน้ท่ีความ
แตกต่างของบุคคลหรือของศาสตร ์เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ิสิตนกัศึกษาไดมี้โอกาสสมัผสัและคุน้เคย
กบัสาขาวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาเอกของตนเอง หลกัสตูรแบบบงัคบักระจายนีย้งัแบง่ออกไดเ้ป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

2.1 บงัคบับางวิชาเลือกเป็นการก าหนดหมวดวิชาบังคบัไวแ้ลว้ใหผู้้เรียนเรียน
วิชาบงัคบัในหมวดวิชาท่ีก าหนดไวส้่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาม
ความสนใจจากหมวดวิชาท่ีก าหนดไว ้มหาวิทยาลยัไทยส่วนใหญ่จดัเป็นแนวนี ้เช่น มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรว์ิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระ
เกียรตแิละมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
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2.2 บังคับรายวิชาไว้ เป็นการก าหนดรายวิชาบังคับไว้ ผู้เรียนจะต้องเรียน
รายวิชาเหลา่นีใ้หค้รบจึงจะจบหลกัสตูร รายวิชาท่ีจดันัน้มกัจะเลือกจากคณะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
3 สาขาวิชา คือสาขาสงัคมศาสตร ์สาขามนษุยศาสตร ์และสาขาวิทยาศาสตร ์

2.3 บงัคบัหน่วยกิตเลือกรายวิชาเอง รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ีบงัคบักระจายเต็ม
รูป คือ หลกัสตูรจะก าหนดไวเ้ป็นหมวดใหญ่ ๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะครอบคลมุ 2 – 3 หมวดหลกั ๆ คือ 
มนษุยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรแ์ละหรือภาษา แลว้ก็จะก าหนดรายวิชา
ในแตล่ะหมวดไวใ้หจ้  านวนหนึ่ง หรือบางทีก็ไมก่ าหนดเลย แตใ่หผู้เ้รียนเลือกเรียนเองจากคณะวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดหน่วยกิตบงัคบัไวใ้นแตล่ะหมวดวิชา มหาวิทยาลยัท่ีใชแ้นวคดินีอ้ยา่งเตม็ท่ี
โดยใหน้ิสิตเลือกอย่างมีอิสระ หลกัสตูรในปัจจบุนัของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัท่ีจดัโดยส านกังาน
จัดการศึกษาทั่ วไป 18 หน่วยกิต แยกเป็นกลุ่มวิชาของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สงัคมศาสตรก์ลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์และกลุ่มวิชาสหศาสตร ์โดยมหาวิทยาลยัจะ
ก าหนดเพียงว่ากลุ่มวิชาต่าง ๆ ใหน้ิสิตนักศึกษาเลือกเรียนอย่างนอ้ย 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา
ทัง้หมด จากการศกึษาของ บณัฑิต  ถนอมชาติ (2547, น, 98) เรื่อง แนวโนม้รูปแบบหลกัสตูรวิชา
ศึกษาทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้ พบว่า โครงสรา้งหลกัสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไปของสถาบนัเทคโนราชมงคลยงัคงไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวิชาบงัคบัรว่ม
และรายวิชาบงัคบัเลือก ซึ่งจะมีรายวิชามากกว่าท่ีจดัไวใ้นปัจจุบนั และยงัคงจดัใหศ้กึษาในกลุ่ม
วิชาภาษากลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์กลุม่วิชามนษุยศาสตร ์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์โดย
การจดัรายวิชามีลกัษณะบรูณาการความรู ้ซึ่งเนน้เนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพนัธก์บัการด าเนินชีวิต
ในสงัคมความเป็นมนุษย ์ความเขา้ใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และการใชภ้าษาเพ่ือ
การส่ือสารและการคน้ควา้ใหค้วามรู ้สอดคลอ้งกับ ปัทมาสน ์บุญทรง (2555a, น, 20)ไดท้  าการ
วิจยัในการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของหลกัสตูรปรญิญาตรีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ตามความคิดเห็นของนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา พบว่า สถาบนัการศกึษาสามารถจดัวิชาศกึษา
ทั่ วไปโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือบางครัง้อาจจะมีอยู่ทั้ง 3 รูปแบบในสถาบันเดียวกัน 
แลว้แต่ว่าคณะใดสาขาวิชาใดจะเห็นเหมาะสมแลว้เลือกด าเนินการกันเอง เพ่ือความเหมาะสม 
สะดวกและความคลอ่งตวัในการบริหารหลกัสตูร 

จากรูปแบบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปท่ีนักวิชาการศึกษากล่าวไวส้ามารถสรุป
รูปแบบของหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปไดว้่า รูปแบบของหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปประกอบดว้ย แบบ
บังคับร่วม (Core Curriculum) เป็นหลักสูตรท่ีจัดวิชาให้ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนเหมือนกันทั้ง
มหาวิทยาลยัและแบบบงัคบักระจายหรือบงัคบัเลือก (Distribution Requirements) เป็นหลกัสตูร
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บังคับท่ีทุกคนจะตอ้งเรียน แต่ทุกคนเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ กระจายกันออกไป แบ่งออกไดเ้ป็น
หลกัสตูรแบบบงัคบั บงัคบับางวิชา เลือกบางวิชา  บงัคบัรายวิชาและบงัคบัหนว่ยกิตเลือกรายวิชา 

2.1 รูปแบบการบริหารวิชาศึกษาท่ัวไป 
การบริหารจดัการหมวดวิชาศกึษาทั่วไปควรมีหน่วยงานรบัผิดชอบโดยเฉพาะไม่ ซึ่ง

ควรขึน้กบัภาควิชาโดยตรง เพราะจะท าใหเ้ป็นภาระท่ีมากเกินไปอีกทัง้การจดัหลกัสตูรและเนือ้หา
ไม่มีความเป็นสหวิทยาการแตก่ลายเป็นพืน้ฐานของวิชาเฉพาะตามท่ีภาควิชารบัผิดชอบ   (สุวิชยั 
โกศยัยะวฒัน,์ 2542, น. 4-9)   

ในส่วนของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2550, น, 105-117) กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ส าหรบัสถาบนั การศกึษาทุกแห่งจ าเป็นตอ้งมีการบริหารหลกัสตูร เพ่ือใหห้ลกัสูตรมีการใชมี้การ
ปรบัปรุงหลักสูตรใหมี้ความชดัเจน ทันสมัย มีประสิทธิภาพและมีประโยชนต์่อผูเ้รียนอย่างมาก 
ส าหรับการบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่ วไปจะแตกต่างไปจากการบริหารหลักสูตรวิชาชีพ 
เน่ืองจากหลกัสตูรวิชาชีพสว่นใหญ่จะอยูใ่นความรบัผิดชอบของคณะวิชาหรือคณะกรรมการระดบั
คณะ คณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ การบริหารหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจะมีลกัษณะพิเศษและมี
รูปแบบท่ีหลากหลายกวา่หลกัสตูรวิชาชีพ กลา่วโดยสรุปจะมี 3 ลกัษณะ คือ  

1. การบริหารโดยภาควิชาหรือคณะวิชา รูปแบบของการจัดการและดูแลโดย
ภาควิชานีภ้าควิชาท่ีเป็นเจ้าของวิชาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดเนือ้หา 
เลือกผูส้อน จดัเวลาสอนและด าเนินการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปวิชาใดวิชาหนึ่งตามนโยบายและ
ขอ้ก าหนดของภาควิชาและในบางกรณีอาจจัดเป็นรูปแบบของคณะกรรมการในระดบัภาควิชา
หรือระดบัคณะ เพ่ือดแูลวิชาศกึษาทั่วไปโดยตรง เพ่ือใหก้ารจดัการสอนวิชาศกึษาทั่วไปมีลกัษณะ
ผสมผสานแนวคดิของหลายคน 

2. การบริหารโดยคณะกรรมการ การบริหารอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการใน
ประเทศไทยโดยทั่วไปจะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานและมีกรรมการอีกจ านวนหนึ่งท า
หนา้ท่ีดแูลและควบคมุการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยั โดยมีฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลยัรบัผิดชอบในดา้นธุรการต่าง ๆ และขอความรว่มมืออาจารยผ์ูส้อนจากคณะต่าง ๆ 
ลกัษณะและงานของกรรมการมี 2 รูปแบบ คือ คณะกรรมการท าหนา้ท่ีประสานระหว่างภาควิชา
และคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรูปแบบนีเ้หมาะกับการจดัหลกัสูตรในเชิงบงัคบักระจายและอยู่ในความ
รบัผิดชอบของภาควิชาและคณะกรรมการมีอ านาจในการด าเนินการในการตดัสินใจ เช่น การ
คดัเลือกวิชา การตดัสินด าเนินงานและคดัเลือกผูส้อนดว้ย แตต่วับคุคลและอุปกรณก์ารเงินยงัอยู่
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กับคณะวิชาและภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งแบบนีเ้หมาะกับการจัดหลักสูตรในเชิงของสหวิทยาการ
มากกวา่ภาควิชา เพราะประสานและด าเนินการรว่มกนัระหวา่งสาขาวิชาไดม้ากกวา่ 

3. การบริหารโดยหน่วยงานอิสระ แนวคิดในการบริหารการศึกษาทั่ วไปใน
รูปแบบของสถาบันอิสระนีเ้ริ่มในประเทศไทยมาตัง้แต่ปี พ .ศ .  2514 เม่ือมีการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัระยะท่ี 3 (พ .ศ . 2515-2517) ไดมี้ขอ้เสนอใหมี้การจดัตัง้ 
“สถาบนัวิชาศึกษาทั่วไป” ขึน้ เพ่ือใหบ้ริการการสอนความรูพื้น้ฐานทั่วไปกับคณะต่าง ๆ ซึ่งการ
บริหารในลกัษณะของหน่วยงานอิสระจะสนองการจดัหลกัสตูรในรูปแบบของแบบบงัคบัรว่มหรือ
แบบสหวิทยาการไดอ้ย่างเต็มท่ีและยงัสามารถก าหนดเปา้หมายและนโยบายไดอ้ยา่งเหมาะสม มี
บุคลากรเฉพาะของตนเอง มีงบประมาณ สถานท่ี และการบริการต่าง ๆ ของตนเองท าให้การ
จดัการวิชาศึกษาทั่วไปด าเนินไปไดต้ามอุดมคติไดม้ากกว่าบริหารในรูปแบบอ่ืน ๆ ปัจจุบนัมีการ
ด าเนินการจดัตัง้เป็นสถาบนัขึน้ เชน่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นตน้ 

ในส่วนของ ปริศนา  ชัยดวง, กัลยา อนุพัฒน์, และ พิศมัย  เพียรเจริญ (2551, น, 
303) ไดท้  าการศกึษาประเมินหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยา
เขตปัตตานี พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรมีหน่วยงานกลางหรือ
องคก์รเฉพาะบรหิารจดัการหลกัสตูรหรืออาจใหภ้าควิชา คณะตา่ง ๆ รบัผิดชอบเชน่เดมิ แตค่วรน า
ร่องใหมี้คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีผูแ้ทนจากคณะต่าง ๆ ตามกลุ่มวิชาและปัทมาสน ์
บญุทรง (2555a, น. 22) กล่าวว่า หลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปขึน้อยูก่บัโครงสร้างการบริหารงานและ
จ านวนอาจารยข์องแต่ละมหาลยั ควรมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการกลางท่ีมีประสบการณส์อน
วิชาศกึษาทั่วไปเขา้มาด าเนินการจดัการเรียนการสอน เพ่ือใหเ้กิดการบรูณาการของหลกัสตูรอยา่ง
แทจ้รงิหากเป็นหลกัสตูรรายวิชาเฉพาะควรใหค้ณะท่ีสอนวิชานัน้ ๆ เป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการเอง 

สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารวิชาศึกษาทั่ วไป เพ่ือให้บริการและแนวทางปฏิบัติ  
ด้านการศึกษาท่ีดีท่ีสุดส าหรับผู้ท่ีเข้าเรียนในสสถาบันการศึกษาและสรา้งโครงสรา้งใหม่ท่ี
ครอบคลมุเพ่ือช่วยใหน้กัศกึษามีทกัษะท่ีเอือ้ต่อสงัคมพืน้ฐานความรูแ้ห่งศตวรรษท่ี 21การบริหาร
หลกัสตูรการศกึษาทั่วไป ตอ้งไดร้บัรว่มมือกบัตวัแทนจากทกุคณะและผูท้รงคณุวฒุิทางการศกึษา
ตลอดจนฝ่ายบริหารการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมปรชัญาการศึกษาทั่วไปซึ่งจัดท าโดย
ส านกังานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา ตามหลกัปรชัญาของการศึกษาทั่วไป คือ การส่งเสริม
สขุภาพกาย สขุภาพจิต สตปัิญญา ความรู ้คณุธรรม และวิถีชีวิตท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน ตลอดจน
การใชชี้วิตอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดและหลกัการการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษา

ทั่วไป สามารถสรุปไดด้งันี ้ 
3.1 ด้านหลักสูตร 

หลักสูตรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษา เพราะเป็นกรอบท่ีจะท าให้การ
จดัการเรียนการสอนบรรลตุามความมุ่งหมายท่ีก าหนดไวก้ารจดัหลกัสตูรในปัจจบุนัมีหลากหลาย
รูปแบบผูส้อนจึงควรเลือกรูปแบบของหลักสูตรใหเ้หมาะกับลักษณะเนือ้หาวิชาส าหรบัหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระท่ีจ าเป็นส าหรบัทุกคนและเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ
หลกัสูตรในระดบัปริญญาตรีมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีความคิดท่ีกวา้งขวางนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพ
ของตนเองรวมถึงปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรม ลกัษณะรายวิชาศึกษาทั่วไปควรเป็นรายวิชาท่ีมี
ลกัษณะบรูณาการโดยมีเนือ้หาท่ีสาระท่ีทนัสมยัและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 (ปัทมาสน ์บญุทรง, 2555a, น, 30)  
ในสว่นของ ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2550, น, 31) ไดก้ล่าวว่า จดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ี

ดีควรมีจดุมุง่หมาย 5 ประการ คือ 

1. เพ่ือพฒันาหรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณท่ี์มีความรู ้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
ชีวิตและสงัคม มีคณุธรรม จรยิธรรม รวมทัง้ความรูเ้ฉพาะดา้น 

2. มุ่งเตรียมความพรอ้มทางสติปัญญา ความสามารถ เพ่ือให้เป็นผู้บริโภคท่ี
ฉลาดรูค้ณุค่าของความคิด วิชาการ สรรพสิ่งโดยการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความลึกซึง้ทางปัญญา
และรูจ้กัใชค้วามคดิขัน้สงู 

3. สง่เสรมิทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรูใ้นสงัคมขอ้มลูข่าวสาร 
4. สง่เสรมิการเห็นคณุคา่ของภมูิปัญญา เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
5. เพ่ือพัฒนาความเป็นสากล ความก้าวหนา้ทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิง

วิชาการ เนือ้หา  
นอกจากนี ้ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2550, น, 13) ไดก้ล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงสรา้ง

หลกัสูตรในระดบัอดุมศกึษามีองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ การศกึษาวิชาชีพ (Professional 
Education) เป็นเนือ้หาความรูแ้ละกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดขึน้เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ท  าความเข้าใจและปฏิบัติได้ในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งและการศึกษาทั่ วไป (General 
Education) มีการจดัเนือ้หาความรูร้วมทัง้กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจดัขึน้ เพ่ือใหผู้เ้รียน
ได้มีทรรศนะแนวคิดและบุคลิกท่ีกว้างขวาง ไม่คิดแคบเฉพาะในสาขาวิชาของตน มีความ
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รบัผิดชอบต่อสังคม สรา้งเสริมคุณธรรมดา้นต่าง ๆ เพ่ือเสริมให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ขึน้ ประกอบ
วิชาชีพของตนไดดี้และมีประสิทธิภาพมากขึน้และในส่วนวิชาเลือก (Elective Course) เป็นวิชา
เลือกท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดต้ามความสนใจกวา้งขวางและแตกตา่งกนั  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, น, 4-13) กล่าวว่า ส าหรบัเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548 ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก าหนดใหห้ลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  ประกอบดว้ย 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ กลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและกลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิ ตศ าสตร์ ดังนั้น 
สถาบนัอดุมศกึษาอาจจดัวิชาศกึษาทั่วไปในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาเด่ียวหรือลกัษณะบรูณา
การใด ๆ ก็ได ้โดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีคลอบคลมุสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์
ภาษาและกลุม่วิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม  

ทบวงมหาวิทยาลยั (2538, น, 101) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยท่ีตอ้งพิจารณาในการจดัการ
วิชาศึกษาทั่ วไปเก่ียวกับรายวิชาศึกษาทั่ วไปควรสอดคล้องกับปรชัญาและวัตถุประสงคข์อง
สถาบนัอุดมศึกษานัน้ ๆ ในการผลิตบณัฑิต เพ่ือใหส้ามารถเขา้สู่สงัคมในแต่ละยุคสมยั รายวิชา
ควรประกอบดว้ยกลุ่มรายวิชาใหญ่ ดงันี ้กลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร ์กลุ่มสังคมศาสตร ์กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ส่วน เนื ้อหาวิชาควรเก่ียวข้องกับท้องถ่ิน (Localization)  
และสอดคลอ้งกบักระแสโลกาภิวฒันต์ามความเหมาะสมของเนือ้หาวิชาและการจดัรายวิชาแตล่ะ
รายวิชา ควรจะจบในตวัเองหรือเป็นรายวิชาท่ีตอ่เน่ืองกนั ขึน้อยูก่บัผูร้า่งหลกัสตูรและจดุมุ่งหมาย
ของแต่ละรายวิชา เช่น กลุ่มวิชาภาษาอาจจัดให้เป็นรายวิชาต่อเน่ืองได้หรือกลุ่มรายวิชา
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์อาจจัดใหเ้ป็นรายวิชาท่ีจบในแต่ละ
รายวิชา โดยมีลกัษณะบรูณาการ 

ในสว่นของลกัษณะทั่วไปของหลกัสตูรแบบบรูณาการ ไพฑรูย ์ สินลารตัน ์(2558, น, 
90) ไดเ้สนอไวห้ลกัสตูรเป็นแนวทางควรเนน้ใหผู้เ้รียนก าหนดปัญหาและหาวิธีแกปั้ญหา ซึ่งจะท า
ใหผู้เ้รียนคิดเป็นแกปั้ญหาเป็น ตดัสินใจเป็น รูจ้กัท างานรว่มกนัและท างานเพ่ือสงัคม การท่ีผูเ้รียน
แกปั้ญหาของตนหรือสงัคมไดส้  าเร็จย่อมก่อใหเ้กิดบรูณาการได ้จดัวิชาตา่ง ๆ ใหมี้ความสมัพนัธ์
ใกลช้ิดกันผสมผสานเนือ้หาสาระของศาสตร ์ต่าง ๆ ไวด้ว้ยกัน ไม่แยกเป็นวิชา เด่ียว ๆและควร
จดัเป็นกลุ่มวิชา เพ่ือใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นความสมัพนัธข์องศาสตรต์า่ง ๆ โดยหวงัว่าผูเ้รียนจะเกิด
ลกัษณะบูรณาการขึน้ได ้ผเูรียนเลือกสรรสาระวิชาท่ีคาดคิดว่าผูเ้รียนจะมีความสนใจรว่มกันหรือ
คาดว่าจะตอ้งมีความสนใจรว่มกันหรือท าใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัรว่มกันและวิชาท่ีบูรณาการ
เหลา่นัน้บงัคบัใหท้กุคนเรียน เพ่ือหวงัวา่ผูเ้รียนทกุคนจะเกิดลกัษณะบรูณาการอยา่งแทจ้รงิ 
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นอกจากนัน้ ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2550, น, 94) กล่าวถึงลกัษณะของวิชาศกึษาทั่วไป
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ คือ ลกัษณะรายวิชาเดี่ยว เป็นวิชาท่ีใชเ้นือ้หาและวิธีการ
ต่าง ๆ เฉพาะในสาขาวิชาเดียวเท่านัน้ ไม่อาศยัหรือไปรวมกับวิชาอ่ืน ๆ แลว้น ามาสอนร่วมกัน 
แนวคิดและเนือ้หา รวมทัง้วิธีการท่ีใชจ้ะใชเ้ฉพาะในสาขาของตนเอง แบง่เป็นรายวิชาเนือ้หาและ
รายวิชาประยุกตแ์ละลักษณะรายวิชาผสม การจัดในลักษณะรายวิชาผสม คือ จัดรายวิชา  
ท่ีผสมผสานรายวิชาต่าง ๆ อย่างนอ้ย 2 วิชาเขา้ดว้ยกันในลกัษณะของบูรณาการหรือผสมผสาน
เนือ้หาวิชาเขา้ดว้ยกนั โดยมีเปา้หมายทางรายวิชาเป็นส าคญั คือ รายวิชาผสมเพ่ือเปา้หมายทาง
วิชาการ เนน้การผสมผสานรายวิชาเพ่ือการเขา้ใจหรือการเรียนรูว้ิชาการท่ีสมบูรณ ์เพ่ือใหเ้รียนรู ้
เขา้ใจเนือ้หาวิชาท่ีกวา้งขวางลึกซึง้ขึน้ ส่งเสริมใหเ้ขา้ใจสาขาต่าง ๆ ใหดี้ขึน้ สมบรูณข์ึน้ เช่น วิชา
ศาสนากบัสงัคม ปรชัญากบัศาสนา รายวิชาผสมผสานเพ่ือเปา้หมายชีวิตมนษุย ์การผสมผสานใน
แนวนีเ้นน้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจชีวิต เขา้ใจความเป็นมนษุยท่ี์สมบูรณย์ิ่งขึน้ เช่น วิชามนษุยก์ับการใช้
เหตุผล มนุษย์กับวรรณกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายวิชาผสมเพ่ือเข้าใจสังคม 
สิ่งแวดลอ้ม เป็นการจดัรายวิชาท่ีผสมผสานสาระหรือสาขาวิชาเขา้ดว้ยกัน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้จ้ัก
และเขา้ใจสงัคมหรือสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างดีกวา้งขวาง และลึกซึง้ รายวิชาในกลุ่มนีมี้การจดัสอนกนั
มาก รายวิชาท่ีพบมาก คือ วิชามนุษย์กับสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับการเมือง 
การเมืองการปกครองไทย มนุษยก์ับเศรษฐกิจสภาวการณ์โลก เป็นตน้และรายวิชาผสมผสาน
ทางดา้นเทคโนโลยี เป็นการผสมผสานสาระวิชาทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกัน 
เพ่ือใหรู้แ้ละเขา้ใจประเด็นปัญหาและ/หรือสาระทางดา้นเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั เช่น วิชา
วิทยาศาสตรก์บัสงัคม เทคโนโลยีเพ่ือการพฒันา ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดลอ้มกบัวิทยาศาสตร ์เป็น
ตน้ ในส่วนรายวิชาพิเศษอ่ืน ๆ เช่น วิชาอมตะวิทยา การจัดหลักสูตรในแนวอมตะวิทยาหรือ
หนงัสือหลกั (Great Book Approach) นีมี้หลกัการส าคญัตามแนวคิดของฮชัชินส ์ท่ีกล่าวว่า วิชา
ศึกษาทั่วไปควรประกอบดว้ย เรื่องของโลกตะวันตก ศิลปะของการอ่าน การเขียนและการคิด 
รวมทัง้คณิตศาสตรแ์ละเรื่องเหล่านีจ้ะช่วยใหน้ิสิตรูจ้กัใชส้ตปัิญญาในการกระท าตา่ง ๆ เพราะเขา
ไดรู้ว้่า มนษุยเ์ราไดท้  าอะไรกนัมาบา้งแลว้ในอดีตคนส าคญัของโลกเขาคิดกนัอยา่งไร  วิชาสมัมนา 
แนวคิดนีเ้นน้ท่ีกระบวนการมากกว่าเนือ้หา วิธีการจัดในลักษณะนีมี้หลักการ คือ ให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้พบปะและพูดคุยกับอาจารย์ให้มากท่ีสุด  วิชาท่ีเป็นประโยชน์กับชีวิตประจ าวัน 
(Functional Subject matter Courses) เป็นวิชาท่ีแยกตัวออกมาจากแนวคิดของศิลปะศาสตร์
เดิม (Liberal Arts) และวิชาสมัพนัธ ์การจดัในลกัษณะวิชาสมัพนัธท์  ากันหลายรูปแบบท่ีเป็นการ
จดัรายวิชาปกติ ใหน้ิสิตทุกคนลงทะเบียนเรียน จดับรรยายอภิปรายพิเศษ แลว้ใหน้ิสิตทกุคนเขา้
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ฟัง นอกจากนัน้ยงัจดัใหผู้เ้รียนไดไ้ปร่วมกิจกรรมและคลุกคลีกับชาวชนบทหรือชาวสลัมในเมือง 
ในบางประเทศถือเป็นข้อบังคับในหลักสูตร ผู้ท่ีจะจบการศึกษาจะต้องไปท างานหรือไปร่วม
กิจกรรมในชนบทเสียก่อนระยะหนึ่ง เพ่ือใหบ้ณัฑิตไดมี้ประสบการณต์รงและคุน้เคยกบัปัญหาจริง
แลว้จงึจะมีสิทธิรบัปรญิญาได ้

นอกจากนี้ ธ ารง บัวศรี (2542, น, 222-223) ได้กล่าวถึงเนื ้อหา หมายถึง ข้อมูล
ความรูห้รือสิ่งอนัเป็นสาระซึ่งไดถู้กเลือกสรรจากวิชาต่าง ๆ เม่ือน ามาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ะท าให้
ผูเ้รียนมีความรู ้ทกัษะตามจดุหมายท่ีก าหนดไว ้การเลือกเนือ้หาวิชาท่ีจะมาไวใ้นหลกัสตูรจงึตอ้งมี
หลักเกณฑ ์ไดแ้ก่ มีความส าคญัต่อการเรียนรู ้(Significance) มีความถูกตอ้งทันสมัย (Validity)  
มีความน่ าสนใจ  ( Interest) เป็นสิ่ ง ท่ี เรียน รู้ได้  (Learnability) สอดคล้องกับจุดประสงค ์
(Appropriateness to Objectives) เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์แก่ผู้เรียน (Usefulness)และเป็นสิ่งท่ี
สามารถจดัใหผู้เ้รียนได ้(Feasibility) ลกัษณะเนือ้หาวิชาของวิชาศกึษาทั่วไปในการเลือกเนือ้หาท่ี
เป็นเบื ้องต้นของวิชานั้น ๆ หรือเป็นวิชาในลักษณะท่ีเรียกว่า Introductory Course ให้เรียน
เบือ้งตน้เพ่ือจะไดเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบัจะเรียนวิชาท่ีสูงขึน้ไปเนือ้หาในลักษณะนีจ้ะท าใหผู้เ้รียน
ได้รบัความรูท่ี้ไม่ลึกซึง้ ไม่เข้มข้น ไม่ซับซ้อน แต่เป็นพืน้ฐานของวิชา อ่ืน ๆ ต่อไป เนือ้หาเป็น
หลกัการหรือทฤษฎีในสาขาหรือวิชานัน้ ๆ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้ห้ลักการส าคญัของ
วิชาท่ีสอน โดยผูส้อนจะประมวลแนวคิด ทฤษฎี หรือหลกัการของศาสตรน์ัน้ มาให ้ผูเ้รียนเรียนรู้
วิเคราะหว์ิจารณต์ามแต่จะเห็นเหมาะสมในแตล่ะศาสตร ์เนน้ท่ีวิธีการโดยเฉพาะวิธีการแสวงหา
ความรูห้รือวิธีการท่ีจะไดม้า ซึ่งความรูข้องวิชาการในศาสตรน์ัน้ เนือ้หาในแนวนีจ้ะไม่เนน้มากนกั 
แตจ่ะเนน้การใหค้วามรูก้ารวิเคราะหค์วามรู ้การประเมินความรูไ้ด ้เนน้การวิเคราะหเ์ป็นหลกั เป็น
เนือ้หาท่ีเนน้ในทางกวา้ง เป็นความรูท้ั่ว ๆ ไปลกัษณะส ารวจ พรอ้มกบัวิเคราะหว์ิจารณใ์หผู้เ้รียนมี
มมุมองและโลกทศันท่ี์กวา้ง เนือ้หาท่ีเนน้ในสงัคมสิ่งแวดลอ้ม โลกนานาชาติเพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กั
เขา้ใจสงัคม สิ่งแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงของโลกไดอ้ย่างเขา้ใจ และกา้วทนัความเปล่ียนแปลง 
โดยน าหลกัวิชาท่ีเรียนมาวิเคราะหไ์ด ้การคดัเลือกเนือ้หาในลกัษณะใหรู้จ้กัเห็นใจตนเองและผูอ่ื้น
อย่างดีพอ เพ่ืออยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างเขา้ใจ มีความสขุ รูจ้กัปรบัตวั เป็นการน าวิชาความรูม้า
ใช้เพ่ืออธิบายตนเองและผู้อ่ืน การน าความรูม้าประยุกตว์ิเคราะหเ์ลือกเนือ้หาท่ีจะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นหลัก ไม่เนน้การวิเคราะหท์างวิชาการ ทางสังคมหรือทางเลือกของสงัคมดา้น
ตา่ง ๆ อย่างมากพอ การเนน้ศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมจริยธรรม เป็นการเช่ือมโยงเนือ้หาท่ีสอน
เขา้กับสภาพแวดลอ้มทางดา้นสังคม วฒันธรรมของชาติและของนานาชาติเพ่ือจะไดเ้ขา้ใจและ
รูจ้กัวิถีชีวิตของตนไดดี้พอ พรอ้มทัง้อภิปราย วิเคราะหค์า่นิยม คณุธรรมจริยธรรมของบคุคลและ
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สงัคมไดอ้ย่างเต็มท่ีและการเนน้เนือ้หาและทกัษะหลกัของความเป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณโ์ดยเฉพาะ
การคิด วิเคราะห ์การใชปั้ญญา การหาความรู ้การส่ือความคดิความรูส้  าหรบังานวิจยัท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรรายวิชาศกึษาทั่วไปมีดงัตอ่ไปนี ้

ในส่วนของ ปริศนา  ชยัดวง และคนอ่ืน ๆ (2551, น, 289-306) ไดป้ระเมินหลกัสูตร
หมวดวิชาศกึษาทั่วไปมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี จากผลการศกึษา พบวา่ ผล
การประ เมิ นบริบทของหลักสูต รหมวดวิชาศึกษ าทั่ ว ไป ในภาพรวมอยู่ ใน ระดับมาก  
โดยความกา้วหนา้ทนัสมยัและเนือ้หาสาระของหลกัสตูรวิชาศกึษาทั่วไปเม่ือเทียบกบัหลกัสตูรชัน้
น าทั้งในและต่างประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยทั่ วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
วตัถุประสงค ์โครงสรา้ง เนือ้หาสาระของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก รวมถึงความเหมาะสมของ
ปรชัญาและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรหมวดวิชาศกึษาทั่วไปอยูใ่นระดบัมาก 

ในส่ วนของ สุภ าพ  ณ  นคร และ  จิ นตนา  กนกป ราน  (2551, บทคัดย่ อ )  
ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2548)  
ท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 พบว่า 
ดา้นการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามความคิดเห็นของอาจารยผ์ู้สอนโดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดี โดย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้
อยา่งหลากหลาย การก าหนดสดัส่วนหนว่ยกิต การเรียนวิชาศกึษาทั่วไปท่ีเสรมิสรา้งคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์ส่วนดา้นเนือ้หาตามความเห็นของนักศึกษา พบว่า ทุกรายวิชาในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี โดยนักศึกษาเห็นว่า วิชาศึกษาทั่ วไปเป็นวิชาท่ีมีเนื ้อหาดีท่ีน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ ส าหรบั บัณฑิต  ถนอมชาติ (2547, น, 96) ท าการศึกษาเรื่อง
แนวโนม้รูปแบบหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้ พบว่า  
ในดา้นปรชัญาของหลกัสตูร จดุมุ่งหมายโครงสรา้งและเนือ้หาสาระ อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่เห็น
ว่าการก าหนดเนือ้หาสาระของหลกัสูตรศึกษาทั่วไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษ
หนา้นัน้จะเป็นเนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตและจะปรบัเปล่ียนไปตาม
ความจ าเป็นของสังคม เป็นเนื ้อหาสาระท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นโลกาภิวัฒน์และเนือ้หาท่ีมี
ลกัษณะบูรณาการโดยมุ่งเนน้การสรา้งความเขา้ใจเรื่องราวต่าง ๆ รวมทัง้มีลักษณะประยุกตใ์ช ้
ลกัษณะของรายวิชาจะเป็นรายวิชาท่ีมีลกัษณะบรูณาการและรายวิชาเด่ียว 

นอกจากนี ้จากการศกึษาความคิดเห็นของบณัฑิตมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีตอ่วิชา
ศกึษาทั่วไป กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ของ กิติพร โชประการ และ กฤตยา ไชยศิวา
มงคล (2546, น. 54) จากการศึกษา พบว่า วิชาท่ีเป็นประโยชนแ์ละน าไปใชไ้ดจ้ริงของบณัฑิตใน
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ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางคอ่นไปขา้งมาก ซึ่งเขา้ใจและสามารถวิเคราะหว์ิจารณเ์รื่องราวและ
สภาพสงัคมหรือสภาพแวดลอ้มได ้ชว่ยพฒันาความคิดอ่านไดท้นัโลกทนัเหตกุารณแ์ละเสรมิสรา้ง
ใหมี้ความส านึกรบัผิดชอบตอ่ส่วนรวม ส าหรบัวิชาท่ีช่วยใหมี้โลกทศันก์วา้งไกล คิดอย่างมีเหตผุล
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่วิชามนุษย์กับสังคม เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจเบือ้งตน้ มนุษย์กับอารยธรรมและวัฒนธรรมไทยในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้
บณัฑิตยงัมีความเห็นวา่ควรเพิ่มเนือ้หาสาระเก่ียวกบักฎหมาย จิตวิทยาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ให้
ความรูพื้น้ฐานในสาขาวิชาการ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงมุมมองการเรียนรูท่ี้หลากหลาย
และวิธีการเรียนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาทั่วไปเป็นสิ่งจ  าเป็นส าหรบัผูเ้รียนทกุคนและไม่ไดข้ึน้อยู่กบั
วิชาเอกของผูเ้รียน การออกแบบโดยรวมของหลกัสตูรการศึกษาทั่วไปจะเหมือนกันในทุกสถาบนั
ตามประกาศของส านักงานคณะการการอุดมศึกษา แมว้่าหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในแต่ละพืน้ท่ีอาจ
แตกตา่งกันไป หลกัสูตรจึงควรไดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอยูเ่สมอ 

3.2 ด้านอาจารย ์
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดใ้หค้  าจ ากัดความว่า ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีท าหนา้ท่ีดา้น
การเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรฐั
หรือเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, 2553, น, 1-3) 

นอกจากนี ้ภิญโญ สาธร (2550, น, 89) ไดใ้หค้  าจ ากดัความ อาจารยเ์ป็นบุคคลท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในการจดัการศึกษา เพราะเป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาการโดยรอบ
ดา้นขึน้ในตวัผูเ้รียน อาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ มีความรู้เรื่อง
เทคนิคการสอน และระเบียบวิธีท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและความทรงจ าไดดี้ เขา้ใจดา้น
จิตวิทยาการเรียนรู ้และจิตวิทยาสังคมส าหรับผู้เรียน นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความรูด้้าน
วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้มของชมุชน เพ่ือใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รียน โดยสอดคลอ้งกบัสงัคมนัน้  

ในส่วนของ วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา (2544, น, 11) ไดก้ล่าวถึงคณุสมบตัิของ
อาจารย ์เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีความรบัผิดชอบสูง รบัผิดชอบในหนา้ท่ีการงานท่ี
ไดร้บัมอบหมาย ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ และปฏิบตัิงานโดยเต็มความสามารถ รบัผิดชอบใน
การใหส้าระวิชาท่ีคน้ควา้มาอย่างถูกตอ้งแก่ศิษยโ์ดยไม่บิดบงัความรูน้ัน้ ๆ มีความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 
พยายามเสาะแสวงหาวิชา รกัการอ่าน สนใจท่ีจะเพิ่มพูนความรูโ้ดยวิธีการต่าง ๆ มีทกัษะในการ
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วิจยั คน้ควา้ หาเหตุผล พยายามเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูล และล าดบัความรูค้วามคิด  
มีทกัษะในการแสดงออก โดยเฉพาะดา้นการพูด ควรเป็นผูท่ี้มีวิธีการพดูท่ีชดัเจน อธิบายใหเ้ขา้ใจ
ง่าย เสียงดงัฟังชดั พดูใหช้วนฟัง นอกจากนีก็้ควรมีทกัษะในการเขียนเพ่ือถ่ายทอดความรูใ้หผู้อ่ื้น
ไดเ้ขา้ใจไดง้่าย เป็นการเผยแพรว่ิทยาการไปสู่สงัคมภายนอกอีกดว้ย มีทกัษะในการรบัรู ้ทัง้การ
อา่น และการฟัง สนใจการอา่น และชอบท่ีจะฟังเรื่องราวตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะประดบัสตปัิญญา มีความ
มั่นใจในตนเอง เช่ือว่าตนเองมีความสามารถ และพยายามใช้ความสามารถของตนให้เป็น
ประโยชน ์ไม่ควรคิดว่าคนอ่ืนจะมีความสามารถไมเ่ท่าตน มีอิสระในความคิด และมีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์มีอิสระในการปฏิบตัิงาน แต่ความมีอิสระในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ นีจ้ะอยู่ในขอบเขต
ความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี ซึ่งควรยอมรบัระเบียบ และกฎเกณฑข์องสังคมมาปฏิบตัิอีกดว้ย มีใจ
กวา้ง ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่คิดว่าความคิดของตนจะถกูตอ้งเสมอไปเหตผุลของคน
อ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับของตนนัน้ก็มีส่วนถูกไดเ้ช่นเดียวกัน และไม่ควรคิดว่าตนมีเหตผุล และหลกัการ
ดีกว่าของคนอ่ืน มีความพยายามท่ีจะท าในสิ่งสรา้งสรรคแ์ละเป็นประโยชน ์มีความเสียสละและ
อดทน การเป็นอาจารยน์ัน้จ  าเป็นตอ้งมีความอดทน และรูจ้กัเสียสละประโยชนส์ว่นตนเพ่ือคนสว่น
ใหญ่ไดเ้สมอและมีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดี สามารถเขา้ไดท้ัง้ผูมี้อาวโุส หรือดอ้ยกวา่ตน 

นอกจากนี ้ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน ์(2553, น, 58) ไดก้ล่าวถึงการจัดอาจารยเ์ขา้
สอน ควรพิจารณาความพรอ้มบคุลากร ส ารวจภาระงานของอาจารยผ์ูส้อน ส ารวจคณุสมบตัิ วฒุิ 
ประสบการณ ์ความถนดัและตามความตอ้งการในการสอนโดยจดัตามความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, น, 346) ยังมีหลักเกณฑ์ในการสังเกต
เพิ่มเติม ในการจัดอาจารยเ์ขา้สอนตอ้งจดัตามวิชาเอก ผูท่ี้เรียนวิชาเอกมาจะจดัใหส้อนวิชานัน้
มากท่ีสุด ทัง้นี ้ผูส้อนตอ้งพิจารณาถึงหลกัการ จดุมุ่งหมาย โครงสรา้งและเนือ้หาวิชาในหลกัสตูร
ประกอบกนัไปดว้ยและจดัตามวิชาโท เป็นการจดัผูส้อนท่ีเรียนสาขาวิชานัน้เป็นวิชาโท เหมาะสม
ส าหรบัสถานบนัการศึกษาท่ีขาดผูส้อนในสาขาวิชาหนึ่ง แตมี่อาจารยเ์กิน หรือมีคาบสอนนอ้ยใน
อีกสาขาวิชาหนึ่ง โดยให้ผู้สอนได้มีโอกาสเตรียมตัวศึกษาหลักสูตร หรือท าการศึกษาคน้คว้า
เพิ่มเติมใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้นอกจากนัน้จัดตามความถนดั และความสนใจ ซึ่งอาจารยอ์าจ
ท าการศึกษาคน้ควา้จนเกิดความรูค้วามช านาญ และสนใจอยากจะสอนอีกวิชาหนึ่งก็อาจจดัให้
สอนไดแ้ละจดัอาจารยเ์ขา้สอนตามความจ าเป็น ในบางสถาบนัการศึกษา มีอาจารยม์ากเกินใน
หมวดวิชาหนึ่ง แตอ่าจารยข์าดในหมวดวิชาหนึ่ง แตอ่าจารยท่ี์เกินไม่ไดเ้รียนเป็นวิชาเอก หรือวิชา
โทหรือไม่มีความถนดัในหมวดวิชาท่ีขาดนัน้ ถา้เป็นอาจารยเ์กินในหมวดวิชาชีพ แต่อาจารยข์าด
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ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปก็อาจจดัใหส้อนได ้เพราะอย่างนอ้ยอาจารยท์กุคนก็เคยผา่นการเรียนวิชา
ศึกษาทั่วไปมาก่อน เพียงแต่ใหศ้ึกษาหลกัสูตร คู่มือการสอน แบบเรียน แผนการเรียน แผนการ
ประเมินผลท่ีไดจ้ดัท าไว ้ก็จะท าการสอนได ้แมใ้นตอนตน้อาจจะไมไ่ดผ้ลดีนกัก็ตาม 

จากการศึกษาของ นีรนุช ภาชนะทิพย์, ลิลา วุฒิวาณิชยกุล, ปฐมาวดี กุลวัฒนะ
ไพศาล, สิรกิญัญา มณีนิล, และ ทิพวรรณ เขมน้กิจ (2550, น, 227-234) ไดศ้กึษาเรื่องการตดิตาม
ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์พบว่า ทิศทางการพัฒนาวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดา้นอาจารยผ์ูส้อน
ตามความเห็นของผูบ้ริหารนัน้ควรมีการปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวด
วิชาศกึษาทั่วไป โดยคดัเลือกอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีประสบการณห์ลากหลายเพ่ือใหเ้กิดการบรูณาการ
อย่างแท้จริง มีการปรับเนื ้อหาสาระให้ทันสมัย โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ส าหรบักลุ่มอาจารยผ์ูส้อนและคณะกรรมการรายวิชา พบว่า อาจารยผ์ูส้อนและ
คณ ะกรรมการรายวิ ชาบู รณ าการหมวด  วิ ชาศึกษ าทั่ ว ไป มีป ระสบการณ์ การสอน  
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรม์ากกว่า 10 ปีคิดเป็นรอ้ยละ 64.1 โดยมีประสบการณก์ารสอนวิชา
บรูณาการและ/หรือดแูลรบัผิดชอบการบรหิารจดัการเรียนการสอนวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศกึษา
ทั่วไปมากกว่า 5 ปีขึน้ไปคิดเป็นรอ้ยละ 53.8  โดยกลุ่มอาจารยเ์ห็นว่าความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณข์องอาจารยผ์ูส้อนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสมในระดบั
มาก นอกจากนีย้งัเสนอว่าควรเพิ่มจ านวนผูส้อน ความหลากหลายดา้นประสบการณแ์ละความรู้
ของผูส้อน และมีการจดัสมัมนาเพ่ือเปิดโลกทศันใ์นสถาบนัอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชนต์่อการบริหาร
จดัการเรียนการสอนใหแ้ก่อาจารยด์ว้ย สว่น กิติพร โชประการ และ กฤตยา ไชยศิวามงคล (2546, 
น, 55-63) ไดศ้ึกษาเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์พบว่า ผู้สอนควรเป็นอาจารยป์ระจ า เพราะหากเป็น
อาจารยพ์ิเศษ เม่ือนกัศกึษามีขอ้สงสยัก็จะตอ้งรอจนกว่าอาจารยม์าสอนในอาทิตยถ์ดัไปท าใหไ้ม่
ทนับทเรียนและเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี  ้ควรมีผูท้รงคณุวฒุิท่ีช  านาญในบางหวัขอ้มาสอน
หรือเลา่ประสบการณใ์หน้กัศกึษาฟังจะท าใหมี้โลกทศันก์วา้งไกลขึน้ 

ศรีลา  บุญระหงษ์ (2544, น , 46) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายพัต่อรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นในดา้น
ผูส้อนและวิธีการสอนนัน้ รายการท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยอย่างยิ่งมากท่ีสุด 4 รายการไดแ้ก่ ผูส้อนมี
ความตั้งใจในการสอนทุกชั่ วโมง มีทัศนคติท่ีดีต่อรายวิชาและเนือ้หาท่ีสอน มีคุณธรรมและ
จรยิธรรมในวิชาชีพและมีความรูค้วามสามารถในรายวิชาท่ีสอน 
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ปัทมาสน ์บญุทรง (2555a, น, 109-121) ไดส้รุปเก่ียวกบัอาจารยส์อนไวว้า่ ผูส้อนถือ
เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหบ้รรลตุามจดุมุ่งหมาย ผูส้อนจึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และมีเทคนิค
วิธีการสอนท่ีดี รวมถึงรูจ้กัยืดหยุ่นผ่อนปรน เช่ือมั่นในตนเอง ขยนั อดทน มีมนุษยส์มัพันธท่ี์ดี มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับอาชีพ การจัดอาจารยพ์ิจารณาถึงความสามารถและความถนัดของ
อาจารยผ์ูส้อนดว้ยจงึจะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุปส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่ วไปนั้นปัจจัยท่ีต้อง
พิจารณาในการจดัวิชาศกึษาทั่วไป กล่าวคือ อาจารยผ์ูส้อนควรมีความรูแ้ละประสบการณอ์ย่างดี
ยิ่ง มีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล และทราบปรชัญาการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอย่างดี ตลอดจนเขา้ใจ
ค าว่าบูรณาการและเป็นผูจ้ดัการประสานงานท่ีดี รวมถึงควรมีการจดัสมัมนาอาจารยผ์ูส้อนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับปรชัญาและวัตถุประสงคข์องหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.3 ด้านวิธีสอน 
วิธีการสอนในระดบัอดุมศกึษามีหลากหลายวิธี ผูส้อนตอ้งค านึงถึงเนือ้หาวิชาท่ีสอน 

ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย พิจารณาจ านวนผูเ้รียนประสบการณข์องผูเ้รียน รวมถึงจ านวนชั่วโมง
และความถนัดของผู้สอน  ) ปัทมาสน์ บุญทรง, 2555a, น, 41) ส่วน ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน ์
(2553, น, 53) กล่าวว่า การสอนเป็นการถ่ายทอดความรูจ้ากครูไปสู่นักเรียน ประกอบด้วย
เนือ้หาวิชา ทักษะกระบวนการ และการประเมินผล นอกจากนี ้อุทุมพร จามรมาน (2550, น, 2) 
กล่าวว่า การเรียนการสอนเป็นงานทีมระหว่างนกัศกึษาและอาจารย ์การสอนท่ีดีจะท าใหผู้เ้รียนมี
ระเบียบวินยัในการเรียนมีกระบวนการสงัเคราะหแ์ละวิเคราะหท์ าใหส้ามารถส่ือสารกบัคน อ่ืนได ้
อีกทัง้รบัรูข้่าวสาร ความรู ้กรองข่าวสารและความรูเ้หล่านัน้ได ้สอดคลอ้งกับ พันธศ์กัดิ์   พลสา
รมัย ์(2546, น, 1-15) กล่าวว่า การสอนคือการเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูเ้พ่ือผู้เรียนจะมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
หาวิธีการต่าง ๆ ในการส่งถ่ายความรูไ้ปยังผูเ้รียนการสอนจะด าเนินไปดว้ยดี โดยค านึงถึงการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมีระบบตวัป้อน (Input) คือผูเ้รียน ผูส้อน เนือ้หาวิชา ส่ือการสอน สิ่ง
อ านวยความสะดวก เป็นตน้ กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการท่ีมุง่ไปสู่จดุสิน้สดุหรือ
การเปล่ียนแปลงตามขัน้ตอน การจัดการสอนเป็นการวางแผนและการเตรียมการสอน การจัด
กิจกรรมการสอนและการประเมินผลการสอนและผลผลิต (Product) เป็นผลสมบูรณข์องผูเ้รียน
จากการวัดและประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของผูเ้รียนเป็นไปตาม
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ความคาดหวงัของหลกัสูตรใหบุ้คคลไดร้บัความรู ้ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากโอกาสท่ีได ้มีความสมัพนัธ์
กนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน  

วลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2544, น, 16-25) ไดจ้  าแนกรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแหลง่การเรียนรูอ้อกเป็น 5 ประเภท คือ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการเรียนรูจ้ากครู เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ี
เป็นครูเป็นผูแ้นะน าและผูเ้รียนท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้รียนรูจ้ากการรบัรูข้อ้ความรูแ้ละประสบการณต์า่ง ๆ 
จากผู้เรียนโดยตรง รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ การบรรยาย (Lecture) การสอนเป็นทีม 
(Team Teaching) การสอนโดยตรง (Direct Instruction) การเรียนรูจ้ากสิ่งเรา้ (Learning from 
Simulations) 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูจ้ากผูเ้รียนร่วมชัน้เป็นวิธีการเรียน
การสอนท่ีเนน้การเรียนรูจ้ากการมีปฏิสมัพนัธก์ับผูท่ี้เรียนร่วมชัน้ รูปแบบการเรียนการสอนไดแ้ก่ 
การสอนโดยเพ่ือนร่วมชั้น  (Peer Teaching) การอภิปราย (Small Group Discussion) การ
สัมมนา (Seminar) การเรียนรู้แบบหุ้นส่วน (Partners in Learning) การแสดงบทบาทสมมต ิ
(Role Playing) การส อน แบบกลุ่ ม สื บ ค้น  (Group Investigation) การสอน แบบสม ดุ ล 
(Equilibrium Teaching) 

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นการเรียนรูจ้ากแหล่งการเรียนรู ้เป็นวิธีการเรียน
การสอนท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งตา่ง ๆ เช่น ต ารา เอกสาร ชดุการเรียน สิ่งพิมพ ์โทรทศัน ์วิทย ุ
คอมพิวเตอรอิ์นเทอรเ์น็ต เป็นตน้ รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การเรียนการสอนตามบทเรียน
ส าเร็จรูป (Programmed Instruction) การสอนแบบระบบรายบุคคลหรือแบบของเคลเลอร ์(The 
Personalized of Instruction or Keller Plan) การเรียนการสอนจากโมดูล (Module Instruction) 
การเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer – Based Instruction) การเรียนการ
สอนโดยใชอุ้ปกรณ์โสต (Audion – tutorial Instruction) การเรียนการสอนโดยการใชท้ศันูปกรณ ์
(Visual –based Instruction) การเรียนกาสอนผ่านฐานการเรียนรูจ้ากเครือข่าย (Web – based 
Instruction) 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิเป็นวิธีการเรียนการ
สอนท่ีผูเ้รียนเรียนรูไ้ดจ้ากการกระท าดว้ยตนเองหรือฝึกปฏิบตัิ รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ  (Laboratory Teaching/Direct Experience) ก า รส อน ใน ค ลิ นิ ก  (Clinical 
Teaching) 
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5. รูปแบบการสอนท่ีเนน้การเรียนรูแ้บบผสมผสาน ปัจจบุนัการเรียนการสอนใน
ศาสตรส์าขาวิชาชีพตา่ง ๆ เนน้ในเรื่องการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้
ผูเ้รียนไดร้บัรูจ้ากแหล่งความรูห้ลายทาง รูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนแบบ
อุปนัย (Inductive Method) รูปแบบการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) รูปแบบการสอน
แบบใหม้โนทศันก์วา้งล่วงหนา้ (Advance Organizer) รูปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (Problem 
– Solving Method) 

วิธีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปนัน้ สุวิชยั โกศยัยะวฒัน ์(2542, น, 4-9) ไดเ้สนอวิธีการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรใชเ้ทคนิควิธีและเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มาช่วยประกอบการ
เรียนการสอนใหด้มีูชีวิตชีวา น่าสนใจน่าเรียนมากขึน้ รวมถึงการจดักลุ่มแบ่งชัน้เรียนไม่ควรเป็น
กลุ่มใหญ่ใชห้อ้งเรียนรวมอย่างเดียว หรือถา้เป็นไปไดค้วรสอนเป็นกลุ่มย่อยหรือขนาดกลางดว้ย
วิธีการสมัมนาวิเคราะห ์วิจารณ ์เสนอความคดิเห็นแลกเปล่ียนทศันะผูเ้รียนกบัผูส้อน   

ในสว่นของ เปรมจิตต ์ แทนสถิตม ์และ เรวตั ิ วฒันานกุลูกิจ (2540, น, 52) ไดศ้กึษา
เทคนิคการสอนแบบ Participatory Problem – Based Approach กับวิชาศกึษาทั่วไป มีลกัษณะ
เป็นแบบสหศาสตร ์พบว่า การเรียนการสอนแบบให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในวิชาท่ีมี
ลกัษณะสหศาสตรก์บันิสิตท่ีมาจากตา่งสาขา จะท าใหเ้กิดผลดีคือไดพ้ฒันาเครื่องมือการเรียนรูไ้ด้
ตลอดชีวิต เช่น ทกัษะเชิงวิจารณก์ารเรียนรูด้ว้ยการแกปั้ญหาเป็นหลกั ส่วนจุดอ่อนของวิธีการนี ้
คือ ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการวางแผนงาน ตอ้งใชท้กัษะทัง้ของอาจารยแ์ละนิสิต 

นอกจากนี ้ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2550, น, 48) ไดป้ระเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยการประเมินครอบคลมุดา้นจดุมุ่งหมาย การเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ พบว่า นิสิตมีความเห็นต่อวิธีสอนในปัจจุบนัของหลักสูตรการศึกษาทั่วไปใน
ระดบัปานกลางโดยวิธีสอนท่ีน ามาใชใ้นระดบัมาก คือ การชีแ้จงจุดมุ่งหมายการศึกษารายวิชา
และวิธีสอนโดยใชก้ารบรรยายเป็นหลกั เช่นเดียวกับความเห็นของนิสิตทุกกลุ่มวิชาท่ีมีต่อวิธีการ
สอน คือ มีการชีแ้จงจดุมุ่งหมายการศึกษารายวิชาและมีวิธีสอนโดยใชก้ารบรรยายเป็นหลกั ส่วน
อาจารยมี์ความเห็นระดับมากต่อวิธีการสอนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน อันดับแรกคือ มีการสอนให้น า
ความรูข้องวิชานัน้ไปใชแ้กปั้ญหา ซึ่งสอดคลอ้งกบั  สอดคลอ้งกบั (ปัทมาสน ์บญุทรง, 2555b, น, 
41) โดยสรุปวา่วิธีการสอนในระดบัอดุมศกึษามีหลากหลายวิธีผูส้อนและควรค านึงถึงเนือ้หาวิชาท่ี
สอนจ านวนผูเ้รียนประสบการณข์องผูเ้รียนรวมถึงจ านวนชั่วโมงและความถนดัของผูส้อน  

กล่าวโดยสรุป วิธีการสอนในระดับอุดมศึกษามีหลากหลาย วิธีการสอนเป็น
องคป์ระกอบหลกัอย่างหนึ่งในการวางแผนการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัท าแผนการ
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ศึกษา แมว้่าการสอนท่ีดีจะมีความส าคญั แต่ผลลพัธก็์ยงัห่างไกลจากอุดมคติ การเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกสมยัใหม่ท าใหร้ะบบอุดมศึกษาตอ้งเผชิญกับความทา้ทายมากมาย ดงันัน้  
จึงจ าเป็นตอ้งมีการฝึกใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้และรอบคอบมากขึน้ในสาขาสหวิทยาการ 
ดงันัน้ วิธีการสอนและการเรียนรูท่ี้เป็นประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพจึงเป็นหนึ่งในความจ าเป็นท่ี
ส าคัญท่ีสุดของระบบการศึกษา อาจารยผ์ู้สอนมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกหรือการขอความ
ช่วยเหลือจากครูท่ีมีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากโดยค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องเรื่องท่ีสอน เนือ้หาวิชาท่ีสอนเหมาะกับความถนัดของผูส้อน เหมาะกับจ านวน
ผูเ้รียนและขนาดหอ้งเรียนเหมาะกบัชั่วโมงสอนในหลกัสตูรและประสบการณข์องผูเ้รียน   

3.4 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมท่ีออกแบบหรือปรบัใชโ้ดยครูผูส้อน เพ่ือสรา้งสรา้งเง่ือนไขส าหรบัการเรียนรู้

ดว้ยการออกแบบ ผูส้อนตัง้ใจออกแบบหรือเลือกกิจกรรมการเรียนรูเ้ฉพาะตามกระบวนการความรู้
ท่ีใชง้านโดยกิจกรรมนัน้ เป็นการกระท าของครูและผูเ้รียนท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนตามขัน้ตอนการสอน 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดต้ามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องบทเรียน(ชนาธิป  พรกลุ, 2557, น, 12) 
สอดคลอ้งกบั อาภรณ ์ใจเท่ียง (2553, น, 2) กล่าวว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งจดัให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งในปัจจุบันมุ่งให้จัดเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ต้องจัดให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มและลกัษณะของเนือ้หาวิชาและเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา สอดคลอ้งกบั อุทุมพร จามรมาน (2550, น, 5) ไดส้รุปว่า กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 3 อย่างของการศึกษา คือ การระบุ
วัตถุประสงคใ์นการสอนของอาจารยแ์ละการเรียนของนักศึกษา การระบุเทคนิคการสอนของ
อาจารย ์เทคนิคการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนบรรยากาศการเรียนรูแ้ละการวดัผลการเรียนรู้
ของนกัศกึษา การสอนของอาจารยแ์ละการประเมินผล   

ทิศนา แขมมณี (2561, น, 224) ไดก้ลา่วว่า ผูส้อนสามารถน าวิธีการสอนหรือเทคนิค
ในรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีท าการมุ่งเนน้ในการพัฒนาดา้นความรู ้เป็นกลยุทธก์ารสอนท่ี
สรา้งจากผลงานของ Jerome Bruner สรา้งขึน้บนหลักการของการสรา้งแนวความคิด โมเดล 
Concept Attainment ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการของการไต่ถามอย่างมี
โครงสรา้ง โมเดลนีช้่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเรียนรูแ้นวคดิโดยการระบคุณุลกัษณะหรือคณุลกัษณะ
หลักผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบหรืออาจเรียกว่า รูปแบบมโนทัศน์ (Concept 
attainment model) รูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟิก (Graphic organizer instruction model) 
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เป็นเครื่องมือการสอนและการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการจดัระเบียบขอ้มลูและแนวคิดในลกัษณะท่ีง่ายต่อ
การเข้าใจและท าความเข้าใจ ด้วยการรวมข้อความและภาพ แสดงความสัมพันธ์และความ
เช่ือมโยงระหว่างแนวคิด เง่ือนไข และขอ้เท็จจริง เป็นวิธีการสอนท่ีเนน้การพฒันาทางดา้นเจตคติ
ท่ีมาจากทฤษฎีของบลมูและคณะ (Instructional model based on affective domain by bloom 
and others) และรูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นทกัษะพิสยั เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ี
มีแนวคิดการพัฒนาในการฝึกปฏิบตัิในทักษะต่าง ๆ  การเรียนการสอนท่ีเนน้การพัฒนาทักษะ
กระบวนการและเนน้การบูรณาการหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จากนวตักรรมการเรียน
การสอนท่ีไดร้บัการยอมรบัอีกมากมาย  

บณัฑิต  ถนอมชาติ (2547, น, 96) ไดศ้กึษาเรื่องแนวโนม้รูปแบบหลกัสตูรวิชาศกึษา
ทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้ จากการศกึษาพบวา่ ในดา้นการจดัการเรียน
การสอน อาจารยผ์ู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้ควรใหค้วามส าคญักับผูเ้รียนมากกว่าในปัจจุบัน โดยเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนมีการคิดวิเคราะห ์รว่มแสดงความคิดเห็นและรว่มท ากิจกรรมมากขึน้  นอกจากนี้
กิจกรรมประกอบการเรียนวิชาศกึษาทั่วไปจะมีความหลากหลายมากขึน้โดยมุ่งใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัิ
จรงิและไดร้บัประสบการณจ์ริง ลกัษณะการจัดกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมประกอบรายวิชาโดยจดัทัง้
ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  

นอกจากนี ้กิติพร โชประการ และ กฤตยา ไชยศวิามงคล (2546, น, 55-63) ไดศ้กึษา
เรื่องความคิดเห็นของบณัฑิตมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีตอ่วิชาศกึษาทั่วไป กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์พบว่า บัณฑิตมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ควรให้
ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ ์วิจารณแ์ละเสนอแนะมากกว่าการฟังจาก
อาจารยบ์รรยายเท่านัน้ ควรใหมี้การทศันศึกษานอกสถานท่ี เช่น ตามหมู่บา้น ชุมชน พิพิธภัณฑ ์
ฯลฯ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละมีประสบการณ์จริง อีกทัง้เกิดความเขา้ใจสภาพสังคมท่ี
แทจ้รงิโดยเฉพาะชมุชนรอบมหาวิทยาลยัและทอ้งถ่ิน นอกจากนีค้วรมีกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม
หรือเป็นทีมมากขึน้ชว่ยใหผู้เ้รียนเขา้ใจ มีประสบการณใ์นการท างานรว่มกบัคนอ่ืน ๆ ได ้

กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมีการวางแผนเป็นการ
เตรียมการล่วงหนา้ก่อนด าเนินการสอน เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดเป็น
จดุประสงคก์ารสอน ความคดิรวบยอด คดัเลือกเนือ้หา เลือกใชว้ิธีสอน เตรียมส่ือการสอน ก าหนด
วิธีการวดัแผลประเมินผล ใหค้วามสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นระบบแลว้จดัท าเป็นเอกสาร 
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3.5 ด้านอาคาร สถานที ่ส่ือและอุปกรณก์ารสอน 
ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ือและอปุกรณก์ารสอน อาคารสถานท่ี ถือเป็นปัจจยัหนึ่งในการ

จดัการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพ และใหไ้ดผ้ลตามเปา้หมาย เพราะการจดัการเรียนการสอน ตอ้งใช้
อาคารสถานท่ีในการด าเนินการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนรู้  อาคารและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีช่วยท าใหน้กัเรียนเกิดความรูส้กึท่ีดีตอ่การเรียนรู ้ก่อใหเ้กิดความจงรกัภกัดีและ
ความภาคภูมิใจตอ่สถาบนั ซึ่งจะมีผลไปถึงความพยายามท่ีจะสรา้งความสามคัคีในหมู่คณะ และ
การสรา้งช่ือเสียงเกียรติยศใหก้บัตนเองและสถาบนั สุปรีชา  หิรญัโร (2554, น, 6) ไดแ้บง่ประเภท
อาคาร สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มออกเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ยบริเวณเรียน (Study area) 
แบ่งออกเป็นหอ้งเรียนทั่วไป (General Classroom) เป็นหอ้งเรียนโดยทั่วไป ซึ่งใชส้อนตามปกติ
และห้องเรียนเฉพาะวิชา (Specialized Classroom) เป็นบริเวณเพ่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
หอ้งเรียนประจ าวิชาท่ีมีลกัษณะพิเศษ  นอกจากกิจกรรมภายในหอ้งเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบัผูส้อนและผูเ้รียน จะตอ้งมีความพรอ้มในทกุ ๆ ดา้น นอกจากนี ้สปุรีชา  หิรญัโร (2554, น, 
191) กลา่วถึง การวางแผนผงัส าหรบัสิ่งก่อสรา้ง อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มชว่ยใหท้ราบถึง
ความตอ้งการอาคารสถานท่ีและสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท าใหท้ันต่อการ
เปล่ียนแปลงในรูปแบบการจดัการศึกษา นอกจากนีย้งัช่วยท าใหส้ถานศึกษามีความสวยงาม มี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี และรูจ้กัวางแผนระบบงบประมาณคา่ใชจ้่ายทัง้หมดและช่วยใหก้ารด าเนินงาน 
บรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างรวมเร็ว เน่ืองจากมีการก าหนดจดุมุ่งหมาย ขัน้ตอนการท างานและระบบ
ควบคมุงานชดัเจน 

บณัฑิต  ถนอมชาติ (2547, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเรื่องแนวโนม้รูปแบบหลกัสูตรวิชา
ศกึษาทั่วไป พบวา่ ในดา้นการจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่เห็นว่า
การจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้นัน้จะมี
การใชส่ื้อเทคโนโลยีหรือส่ืออิเล็คทรอนิกสใ์นการเรียนการสอนและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
เพิ่มมากขึน้ และส่ือส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสิ่งพิมพ ์เอกสารประกอบการเรียนวิชาศกึษาทั่วไปจะ
ใชบ้ทความท่ีทนัสมยัและเอกสารประกอบการสอนท่ีไดจ้ากการปรบัและเรียบเรียงเนือ้หาจากต ารา
หลกัในศาสตรต์า่ง ๆ เพิ่มมากขึน้  

นีรนชุ ภาชนะทิพย ์และคนอ่ืน ๆ (2550, น, 227-234) ท าการศกึษาเรื่องการติดตาม
ผลการด า เนิ นการจัดการเรียนการสอนวิชาบู รณ าการ หมวดวิชาศึกษ าทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พบว่า ปัญหาอปุสรรคท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ขนาดหอ้งเรียนและจ านวน
นิสิตต่อชัน้เรียนมากเกินไป โดยนิสิตส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจ านวนนิสิตท่ีลงทะเบียนมีจ านวน
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มากเกินไปในแต่ละหมู่ เรียนท าให้ท่ีนั่ งเรียนไม่ เพียงพอ จึงควรเปิดหมู่ เรียนเพิ่ ม  ดังนั้น  
มหาวิทยาลยั ควรมีการจดัการเตรียมอาคารสถานท่ีและบุคลากรเพ่ือรองรบัการปรบัจ านวนนิสิต
ตอ่ชัน้เรียนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ปริศนา  ชัยดวง และคนอ่ืน ๆ (2551, น, 289-306) ไดป้ระเมินหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี  พบว่า ในดา้นปัจจัยเกือ้หนุนการ
เรียนรู ้ความพึงพอใจในการบริการห้องสมุดและส่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอรต์อ่อาจารยเ์ท่ากบั 1 : 2 อยู่ในระดบัดี จ  านวนเครื่องคอมพิวเตอรต์อ่นกัศึกษาระดบัดี
มาก เท่ากบั 1 : 5  และความสะดวกในการใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและความเหมาะสมของ
อาคารสถานท่ีและหอ้งเรียนมีคา่เฉล่ียในระดบัปานกลาง 

กิติพร โชประการ และ กฤตยา ไชยศิวามงคล (2546, น, 55-63) ไดศ้กึษาเรื่องความ
คิดเห็นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อวิชาศึกษาทั่ วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์พบว่า บณัฑิตมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับส่ือการสอน คือ เครื่องใชใ้นหอ้งเรียนควรมี
ความพรอ้มอยู่เสมอซึ่งการท่ีไมโครโฟนหรือเครื่องฉายภาพขา้มศรีษะขัดขอ้งอาจส่งผลเสียต่อ
ความสนใจในการเรียน ควรมีแบบเรียนส าเร็จ รูปทางคอมพิวเตอรเ์พ่ือความสะดวกตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน นอกจากนีเ้อกสารประกอบการเรียนควรเป็นเนือ้หาท่ีเสริมความรูจ้ากประเด็น
หรือหัวขอ้หลักท่ีอาจารยใ์หใ้นห้องเรียนมากกว่าท่ีจะเป็นเนือ้หาท่ีอาจารยใ์ชบ้รรยาย รวมถึงมี
เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัเหตกุารณแ์ละเป็นปัจจบุนั 

กล่าวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการวางแผนอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน ส่ือการสอน เนือ้หา สาระหรือขอ้มลูท่ีถ่ายทอด
ภายในหลกัสตูร ซึ่งรวมถึงการบรรยาย หนงัสือเรียน องคป์ระกอบมลัติมีเดียและแหล่งขอ้มลูอ่ืน ๆ 
ในหลกัสูตร ส่ือเหล่านีส้ามารถใชไ้ดท้ัง้ในหอ้งเรียนแบบเห็นหนา้และแบบออนไลน ์อย่างไรก็ตาม 
บางส่วนต้องได้รับการแก้ไขหรือออกแบบใหม่  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพส าหรับสภาพแวดล้อม
ออนไลน ์ส่ือการสอนท่ีดีท่ีสุดจะสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบอ่ืน ๆ รวมถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้
การประเมิน และกิจกรรม ส่ือการสอนให้ข้อมูลหลักท่ีผู้เรียนจะได้สัมผัส เรียนรูแ้ละน าไปใช ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรบัหลักสูตรออนไลน ์ซึ่งอาศัยการรวบรวมส่ือการสอนท่ีรอบคอบและ
ครบถว้นซึ่งนกัเรียนจะเขา้ถึง ส ารวจ ซมึซบั และอา้งอิงขณะด าเนินการในหลกัสตูร ดงันัน้ จงึตอ้งมี
การวางแผน คดัเลือก จดัระเบียบ ขดัเกลาและใชอ้ย่างรอบคอบเพ่ือใหเ้กิดผลสงูสุด การวางแผน
และการเลือกส่ือการสอนควรค านึงถึงทัง้ความกวา้งและความลึกของเนือ้หาเพ่ือใหก้ารเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนเหมาะสมท่ีสดุ เครื่องใชใ้นหอ้งเรียนควรมีความพรอ้มอยูเ่สมอ ควรมีแบบเรียนส าเร็จรูปทาง
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คอมพิวเตอรเ์พ่ือความสะดวกตามความตอ้งการของผูเ้รียน ความสะดวกในการใชร้ะบบเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต 

3.6 ด้านการวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบในการก าหนด

คณุลกัษณะของผูเ้รียน สามารถวดัคณุลกัษณะเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพและการตดัสินคณุคา่และ
จ าเป็นตอ้งใชก้ารประเมินช่วยในการตดัสินคณุค่าเก่ียวกบันโยบาย การปฏิบตัิทกัษะ วิธีการสอน 
เทคนิคหรือกลยุทธแ์ละประสิทธิภาพของการสอนการวดัและประเมินผลเป็นองคป์ระกอบอย่าง
หนึ่งของการจดัการศึกษาและท าใหส้ามารถติดตามผลการปฏิบตัิว่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินเป็นส่วนส าคัญของระบบการศึกษา  ซึ่งรวมถึงการวัดผล ช่วย
ปรบัปรุงการเรียนการสอน ก าหนดวตัถปุระสงค ์ก าหนดประสบการณก์ารเรียนรู ้และประเมินผล
การปฏิบตัิงานของผูเ้รียน ดงันัน้ การประเมินผลสามารถก าหนดเป็นการกระท าในการก าหนดค่า
ใหก้ับการวดั เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยการวิเคราะหผ์ลลัพธท่ี์ไดจ้ากการวดั
คณุลกัษณะของวตัถุ บุคคล หรือกิจกรรมจะด าเนินการตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวบ้นพืน้ฐานของ
ลักษณะเฉพาะ สามารถช่วยให้เห็นถึงปัญหาในการเรียนการสอน เพ่ือท าการแก้ไข ปรบัปรุง 
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลเตม็ท่ี (ปัทมาสน ์บญุทรง, 2555a, น, 56)  

การวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีส าคัญกระบวนการหนึ่งของการจัด
การศกึษา การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพแสดงถึงผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของผูเ้รียนว่า
บรรลวุตัถปุระสงคข์องบทเรียนในรายวิชานัน้ ๆ หรือไม ่มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย ไวด้งันี ้

สมหวัง  พิ ธิยานุวัฒน์ (2557, น , 120-148) กล่าวว่า การประเมินผลเป็น
กระบวนการในการตัดสินตีราคาหรือสรุปผลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม หรือคุณค่าของ
คณุลกัษณะ พฤติกรรมของสิ่งของว่าดีเพียงใดโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน สอดคลอ้งกับ 
ไพศาล  หวงัพานิช (2551, น, 3) ไดก้ล่าวว่า การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการให้
ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือวตัถแุละผลการปฏิบตัิงาน ใชก้ารวดัและประเมินผลรว่มกนั เพ่ือช่วยใน
การพฒันาบคุคลหรือระบบ เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพหรือปรบัเปล่ียนระบบใหเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของบคุคล กลุ่ม หรือการประกอบธุรกิจหรือคณุลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศยัวิธีการ
หรือเครื่องมือเป็นหลักในการวดัส่วนการประเมินผล โดยใชผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัมาใชใ้นการตดัสิน
พิจารณา การวัดและการประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกัน โดยเริ่มดว้ยการวดัแลว้น าผล
จากการวดัไปท าการประเมินตดัสินตามเกณฑแ์ละดลุยพินิจตอ่ไป  
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พนสั หนันาคินทร ์(2542, น, 199-200) ไดก้ล่าววา่ การวดัผลเป็นการหาปริมาณ
ของวตัถุหรือเหตุการณ์ ซึ่งสามารถใชเ้พ่ือเปรียบเทียบกับวัตถุหรือเหตกุารณอ่ื์น ๆ ขอบเขตและ
การประยุกตใ์ชก้ารวดัจะขึน้อยู่กับบริบทและระเบียบ การวดัไม่ไดใ้ชก้ับคุณสมบตัิเล็กนอ้ยของ
วตัถุหรือเหตกุารณ์ การวดัสามารถมีหลายระดบั ซึ่งรวมถึงมาตราส่วนเล็กนอ้ย ล าดบั ช่วงเวลา 
และอตัราส่วน เป็นการเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการเรียนกับมาตรฐานโดยมีลกัษณะเป็นรูปธรรม 
แสดงผลการวดัออกมาเป็นตวัเลข  

เนตรรุง้  อยู่เจริญ, ชศูรี วงศร์ตันะ, และ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ ์(2554, น, 43-
53) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการศกึษาประกอบดว้ย หลกัสตูร การเรียนการสอนและการประเมินผล มี
ความเก่ียวเน่ืองกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได ้ในการเตรียมการสอน สิ่งส าคญัท าอย่างไรจึง
จะช่วยใหผู้เ้ริ่มมีประสิทธิผลสงูสดุในดา้นการเรียนรู ้บทบาทของการประเมินในกระบวนการสอน 
เพ่ือสามารถออกแบบการสอนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม กระบวนการประเมินจะ
ชว่ยใหป้ระสิทธิผลในการสอน  

ไพศาล  หวังพานิช (2551, น, 6-7) ไดก้ล่าวถึง การวัดและประเมินผลเป็นทั้ง
วิธีการติดตามความคืบหนา้ของผูเ้รียนหรือกลุ่มบุคคลในระดบัอุดมศึกษาหรือในสภาพแวดลอ้ม
ทางการศกึษา ผลลพัธข์องการวดัและประเมินผลชว่ยก าหนดระบบท่ีมีศกัยภาพและประสิทธิผลท่ี
อาจน ามาใช ้เพ่ือใหแ้น่ใจว่าประสิทธิภาพหลกัในการจดัการเรียนรู ้ผูส้อนท าการวดัผลในรายวิชา
ของตนไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ในดา้นวิธีการ การจดัการ การสรุปผล แต่ควรด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ผู้สอนควรแจ้งวิธีการประเมินผลในรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็น
ขอ้ตกลง และการวางแผนการเรียนของผูเ้รียน ควรประเมินผลการเรียน โดยใชก้ารวดัหลายครัง้ 
และหลายวิธี เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการตดัสินผล ก าหนดเกรดประเมินผลรวมจากการทดสอบ 
(สอบย่อย กลางภาค ปลายภาค) การปฏิบัติ  งานค้นคว้า หรือคะแนนเก็บอ่ืน ๆ เป็นต้น  
ควรด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ไม่ควรด าเนินการโดยยึดเพียงความสะดวก
ตามใจตนเอง ด าเนินการอย่างพิถีพิถนั โดยมีการวางแผน ในการวดัและประเมินผลคณุลกัษณะ 
ความสามารถพฤติกรรมท่ีตอ้งวดัแต่ละครัง้และก าหนดวิธีการหรือรูปแบบของเครื่องมือท่ีจะใช ้
การก าหนดเวลา เง่ือนไขตา่ง ๆ และเตรียมการอย่างเป็นขัน้ตอน นอกจากนัน้ ผูส้อนควรใชผ้ลการ
วดัและประเมินใหคุ้ม้คา่ มิใชเ่พียงมุ่งก าหนดระดบัคะแนน (Grade) ของผูเ้รียนเพียงประการเดียว 
แต่ควรใชผ้ลเพ่ือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) เพ่ือการแกไ้ขปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ
เรียนการสอน ควรด าเนินการวัด และประเมินผลอย่างถูกต้องตามหลักการทั้งในดา้นวิธีการ
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คณุภาพเครื่องมือ และความยตุิธรรม เพ่ือใหผ้ลการวดัและประเมินมีความถกูตอ้ง น่าเช่ือถือ และ
สามารถน าผลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์กุทาง 

บณัฑิต  ถนอมชาติ (2547, น, 96) ไดศ้กึษาแนวโนม้รูปแบบหลกัสูตรวิชาศกึษา
ทั่วไปในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้ พบว่า การวดัและประเมินผลการศกึษาวิชา
ศกึษาทั่วไปของสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา้นัน้ อาจารยผ์ูส้อนส่วนใหญ่เห็นดว้ย
กบัผูเ้ช่ียวชาญวา่จะใชแ้บบทดสอบเปนส่วนใหญ่และใชก้ารวดัดว้ยวิธี  หลากหลายโดยวดัผลตรง
ตามจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละจะยงัคงใชร้ะบบเกรดในการวดัผล 

ชตุิมา  สวุรรณทะ (2540, น, 121) กล่าวว่า ผูส้อนวิชาศกึษาทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย
ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเพ่ือตัดสินผลการเรียนโดยไดเ้กณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนจากผู้สอนร่วมกันก าหนด แบ่งอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อ
ปลายภาคก าหนดท่ี 60 : 40  วิธีอิงกลุ่ม ส่วนจุดเนน้ท่ีส าคญั คือ ความเข้าใจ การน าไปใช ้การ
วิเคราะห ์กระบวนการคิด ความรู ้ความจ า ผูส้อนแจง้วิธีการวดัและประเมินผลใหผู้เ้รียนรบัทราบ
ก่อนท าการสอนตอนตน้ภาคการศึกษา การประเมินผล จากผลการสอบปลายภาคไดร้ับการ
พิจารณาเป็นอนัดบัแรก รูปแบบท่ีใชเ้ป็นประจ า คือ ขอ้สอบแบบอตันยั ปัญหาเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ไม่สามารถวดัผลไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ผูส้อนออกขอ้สอบไม่ตรงตาม
เนือ้หากระบวนวิชาท่ีท าการสอนและไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับสรา้งเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล 

สรุปไดว้่า การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการสืบคน้หารายละเอียดหรือจ านวน 
ปริมาณเก่ียวกบัสมบตัิ หรือ คณุลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศยัวิธีการ หรือเครื่องมือเป็นหลกั
ในการวัดส่วนการประเมินผล เป็นกระบวนการพิจารณา ตัดสิน ลงสรุปเก่ียวกับสมบัติ หรือ
คณุลกัษณะของสิ่งตา่ง ๆ  โดยใชผ้ลท่ีไดจ้ากการวดั และอาศยัเกณฑ ์ในการตดัสินพิจารณา การ
วัดและประเมินผลตอ้งมีองคป์ระกอบเก่ียวกับหลักเกณฑ ์การวัด และประเมินผล หลักเกณฑ ์
รูปแบบการวดั การประเมินผล และวิธีการประเมินผลท่ีชดัเจน 

4. หลักสูตรการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิชาศกึษาทั่วไป (General Education) เป็นกลุ่มวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคญัในหลกัสตูร
และการสอนในระดับอุดมศึกษาควบคู่กับกลุ่มวิชาชีพ (Professional Education) โดยมีจุดมุ่ง 
หมาย เพ่ือพฒันาบณัฑิตใหมี้ความสมบรูณอ์ย่างแทจ้ริง ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ ไดมี้การปรบัปรุงเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและก าหนดใหมี้ 
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วิชาศึกษาทั่ วไป แทน วิชาพื ้นฐานทั่ วไป ในปี พ.ศ. 2532, 2542, 2548 และ 2558 ตามล าดับ  
การจัดวิชาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของไทยมีความชัดเจนยิ่งขึน้ตามความมุ่ง
หมายท่ีจะให้ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ โดยเช่ือมโยงกับชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและ
อนาคต ดงัเจตนารมณ์ของการศึกษาทั่วไปท่ีหาใช่เพียงการเรียนรูข้ัน้พืน้ฐาน แต่เป็นการเตรียม
ความพรอ้มเพ่ือบ่มเพาะใหผู้เ้รียนมีจิตวิญญาณของการเรียนรูต้ลอดชีวิต ส านกัวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558, น, 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ  
จึงมีการประกาศใชห้ลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร พ.ศ. 2548 ตาม
ประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 8/2548) ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2548 ซึ่งเป็นหมวดวิชา
ศกึษาทั่วไปกลางของมหาวิทยาลยั เป็นรายวิชาศกึษาทั่วไปท่ีสามารถตอบสนองมหาวิทยาลยั ใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
ของกระทรวงศกึษาธิการ มหาวิทยาลยั ขอนแก่นไดเ้ริ่มการจดัการเรียนการสอนรายวิชาดงักล่าว 
ตัง้แต่ปีการศึกษา 2549 ถึงปีการศึกษา 2552 รวมเวลา 4 ปี ผลการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
เนือ้หาการสอนหรือการจัดกิจกรรมบางรายวิชายังมีความซ า้ซ้อน อีกทั้งมีนโยบายชาติ เรื่อง 
การบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง สิทธิมนษุยชน กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์เนือ้หายงัขาดหายไปและ
ในปี พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับ ท่ี  3/2551 เรื่อง กรอบ
คุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดา้นการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีไดมี้การ
ปรับปรุงกรอบคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ ท่ี มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd) 
และจากการวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและสงัคม
โลก โดยกรอบคุณลักษณะของบัณฑิตใหม่ ประกอบดว้ย 3 คุณลักษณะ คือ คุณลักษณะเด่น 
“พรอ้มท างาน” คุณลักษณะทั่วไป วิชาการ (Knowledge) วิชางาน (Skills) วิชาคน (Attitude)  
และคณุลกัษณะเฉพาะของสาขานัน้ ๆ จึงไดมี้การปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบบัปรบัปรุง
ใหม่ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่นไดเ้ริ่มใชห้มวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. 
2553 ตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปีการศึกษา 2557 จึงก าหนดการปรบัปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประกอบกับตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 531/2556 เรื่อง มาตรการและ
แนวทางเพ่ือขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่เปา้หมาย (เพิ่มเติม) ขอ้ 4.1.3 ซึ่งแนวทางดา้นการ
เรียนการสอน ก าหนดใหมี้การทบทวนและปรบัระบบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่ วไป เพ่ือสรา้งคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(Ready to Work) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่ วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สอดคลอ้งกับมาตรการและแนวทางในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัขอนแก่นสู่เป้าหมาย รวมถึง
สะทอ้นการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนตามคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัและ
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ จึงท าการปรบัปรุงวิชาศกึษาทั่วไปฉบบัปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558 ขึน้ (ส านกัวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558, น, 2) 

4.2 ปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศกึษาธิการ 

วิชาศึกษาทั่ วไป (General Education) หมายถึง วิชาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง พรอ้มทัง้มีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสงัคม ส่งเสริม
ใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู ้เป็นผูค้ิดอย่างมีเหตผุล โดยสามารถใชภ้าษาในการติดตอ่ส่ือสารความหมายไดดี้ มี
คุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทยและประชาคม
นานาชาติ น าความรูไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี ปรชัญาของ
การจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีรากฐานจากความคิดการพัฒนาคนตอ้งพัฒนาให้มีความ
สมบูรณ์สมดุลตามองค์ประกอบธรรมชาติของคน คือ ร่างกายและจิตใจ อารมณ์ ความคิด 
สติปัญญาและจิตวิญญาณ มีองคค์วามรูม้นษุยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มีลกัษณะ
บรูณาการผสมผสานเนือ้หาวิชาในศาสตรต์า่ง ๆ และตอ้งไม่เป็นวิชาท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงลง
ไปในเนือ้หาวิชาเฉพาะดา้น (ส านกัวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558, น, 2) 

4.3 วัตถุประสงคข์องหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ส านักวิชาศึกษาทั่ วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (2558 , น , 2-3) ได้ก าหนด

วตัถปุระสงคข์องหมวดวิชาศกึษาทั่วไป เพ่ือเป็นรากฐานท่ีสนบัสนนุการไดม้า ซึ่งทกัษะของผูเ้รียน
ในดา้นการส่ือสาร การวิเคราะห ์การใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร ์และการสังเคราะห ์ส่งเสริมและ
พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นเนือ้หาสาระวิชาการ ผูเ้รียนจะส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพในการ
เขียน เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น พฒันาทกัษะการส่ือสารดว้ยวาจาท่ีมีประสิทธิภาพและใชเ้หตผุลเชิง
จริยธรรมในการใช้ภาษาและสังคมและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของโลก (วิชาการ)  
และส่งเสริม พฒันาใหผู้เ้รียนมีทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน การใชชี้วิตในสงัคมและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต มีทกัษะการคิด แกปั้ญหา ทกัษะการจดัการ ทกัษะการท างานกับผูอ่ื้น แสดงให้
เห็นถึงความคล่องแคล่วในการวางแผน และการแก้ไข วิจัย จัดระเบียบและผลิตข้อความใน
รูปแบบท่ีหลากหลายส าหรบัเฉพาะกลุ่ม แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจและพัฒนา น าไปใช ้และใช้
ทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตรใ์นการแก้ปัญหา พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และ
วิพากษว์ิจารณ ์การรบัรูถ้ึงการลอกเลียนแบบ (วิชางาน) และเพ่ือปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคณุธรรมและ
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จริยธรรมต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคม ความมีวินัย ซ่ือสัตยแ์ละรบัผิดชอบ การมีภาวะผูน้  า 
เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและการมีจิตส านึก
รบัผิดชอบตอ่สงัคม มีความรกั ภาคภมูิใจในทอ้งถ่ิน สถาบนัและประเทศชาต ิ(วิชาคน)  

4.4 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากปรชัญาวิชาศึกษา  
ทั่ วไป วัตถุประสงค์วิชาศึกษาทั่ วไป  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ  
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) กรอบมาตรฐาคณุลกัษณะ
บัณฑิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKU’s Graduate Qualifications Framework) (KKU: QF)  
และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ดังภาพประกอบ 1 ส านักวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2558, น, 3-4)  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคดิเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
 
4.5 รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมองว่าหลักสูตรการศึกษาทั่วไปมักจะไม่มีอะไร นอกจาก
ขอ้ก าหนดท่ีผู้เรียนจ าเป็นตอ้งท าลงทะเบียนเรียนให้ครบตามหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เห็น
ความส าคญัของหลกัสูตรรายวิชาเหล่านี ้สิ่งท่ีกระตุน้ใหล้ะเลยในการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้น
การศึกษาทั่วไป เม่ือเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีนักศึกษาจะใชใ้นวิชาหลกั ส าหรบัโครงสรา้งหมวดวิชา
ศกึษาทั่วไป ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่
นอ้ยกวา่ 30 หนว่ยกิต ส านกัวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2558, น, 5-6) สรุปดงันี ้
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1. รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งพัฒนาผูเ้รียนในดา้นทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของระดับอุดมศึกษาในการส่ือสารทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวนัและอปุกรณใ์นการส่ือสารในการศกึษาหาความรูใ้นอนาคตตอ่ไป  

2. รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์เพ่ือให้มีความรบัผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซาบซึง้ในวัฒนธรรม และอารยธรรมของมนุษย ์มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของมนุษยเ์ก่ียวกับ
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน มีจิตส านกึในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม  

3. รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่ง
พัฒนาผูเ้รียนในดา้นกระบวนการคิดและการแสวงหาความรูจ้ากธรรมชาติ ทัง้ดา้นชีวภาพและ
กายภาพ เข้าใจในความหมายและความส าคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และ
ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตและความคิดของมนุษยร์วมทั้งสภาพแวดล้อม
ปัจจบุนั อนาคต รูจ้กัใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นการศึกษาคน้ควา้และตระหนกัในความส าคญั
ของทรัพยากร ธรรมชาติ และรู้จักใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นมีการจดัเป็น 3 กลุม่วิชา ตามคณุลกัษณะรายวิชาไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี 1 Freshman Education (FE) เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาให้
นกัศกึษาใหม่ใหมี้ความพรอ้มและทกัษะในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้ในดา้นการคน้ควา้แหล่ง
สารสนเทศ วิเคราะห ์น าเสนอทางวิชาการ รวมถึงจรรยาบรรณและความรบัผิดชอบตอ่สาธารณะ 

กลุ่มท่ี 2 Education for Creativity (EC) เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพรอ้มและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์และสรา้งสรรค ์น าสู่ การ
ปรบัปรุง 

กลุ่มท่ี 3 Liberal Arts Education (LA) เป็นกลุ่มรายวิชาท่ีมุ่งเน้นพัฒนา
นกัศกึษาใหมี้ความพรอ้มและทกัษะในการอยู่ในสงัคมและมีความรูด้า้นภาษา วฒันธรรม สงัคม
และวิทยาศาสตร ์ส่งผลตอ่การพฒันาความรบัผิดชอบตอ่สงัคม การส่ือสาร การคิดวิเคราะห ์การ
แกปั้ญหา การประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะในการท างานการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั 

ดงันัน้ ส านกัวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงก าหนดโครงสรา้งหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จากกลุ่มวิชาและคณุลกัษณะรายวิชา เพ่ือใชส้  าหรบัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตัง้แตปี่การศกึษา 2559 เป็นตน้มา แสดงใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 1  
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ตาราง 1 โครงสรา้งหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2558 
 

กลุม่วิชา 
คณุลกัษณะ 

รายวชิา 
รหสัวิชา ช่ือวิชา นก. 

ชัน้ปี 

ที่ศกึษา 

ภาค
การศกึษา 

ภาษา 
 

LA 

000 101 ภาษาองักฤษ 1 3 ทกุชัน้ปี ตน้/ปลาย 
000 102 ภาษาองักฤษ 2 3 ทกุชัน้ปี ตน้/ปลาย 
000 103 ภาษาองักฤษ 3 3 ทกุชัน้ปี ตน้/ปลาย 
000 104 ภาษาองักฤษ 4 3 ทกุชัน้ปี ตน้/ปลาย 

มนษุยศาสตร์
และ

สงัคมศาสตร ์

LA 
 

000 145 ภาวะผูน้  าและการจดัการ 3 2-4 ตน้/ปลาย 
000 147 ศาสตรข์องความสขุ 3 1-2 ตน้/ปลาย 
000 153 ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 3 1-2 ตน้/ปลาย 
000 156 พหวุฒันธรรม 3 1-2 ตน้/ปลาย 
000 158 วิถีชีวิตชมุชนและการเรยีนรูช้มุชน 3 3 ตน้ 

000 159 
ความเป็นพลเมืองในสงัคม

ประชาธิปไตย 
3 1-2 ตน้/ปลาย 

คณิตศาสตร์
และ

วิทยาศาสตร ์

LA 000 173 พลงังานและสิง่แวดลอ้ม 3 2 ตน้/ปลาย 
FE 000 174 ทกัษะการเรยีนรู ้ 3 1 ตน้/ปลาย 

EC 
000 175 การคิดเชิงสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 3 2 ตน้/ปลาย 
000 176 ผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์ 3 2-4 ตน้/ปลาย 

 000 160* คอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศขัน้
พืน้ฐาน 

- - - 

 
จากโครงสรา้งหมวดวิชาศกึษาทั่วไปในตารางท่ี 1 ไดก้ าหนดใหน้กัศกึษาลงทะเบียน

เรียนไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกิต ภายใตเ้ง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. กลุม่วิชาภาษาลงทะเบียนเรียนทกุรายวิชา จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์กับกลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตรล์งทะเบียนเรียนรวม ไมน่อ้ยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาท่ีมีคณุลกัษณะ
ครบทุกกลุ่มคณุลักษณะรายวิชา (FE, LA, EC) หรือลงทะเบียนเรียนรวมไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
และลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ี คณะวิชาเปิดสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพบณัฑิตให้มี
คณุลกัษณะเฉพาะของคณะ ตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 2081/2552) รวมไม่เกิน 
9 หนว่ยกิต 
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5. ทฤษฎีและแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรูอ้ธิบายวิธีให้ผู้เรียนไดร้บัประมวลผลและความรูร้ะหว่างการเรียนรู ้

อิทธิพลของความรู ้ความเขา้ใจ อารมณแ์ละสิ่งแวดลอ้ม เช่นเดียวกับประสบการณล์ว้นมีส่วนใน
การไดม้าหรือเปล่ียนแปลงความเขา้ใจหรือมุมมองโลกและความรู ้ทักษะท่ีคงอยู่ นกัพฤติกรรม
ศาสตรม์องว่าการเรียนรูเ้ป็นแง่มุมหนึ่งของการปรบัสภาพและสนับสนุนเป้าหมายในการศึกษา 
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ป็นเรื่องท่ีส าคญัอีกเรื่องหนึ่งท่ีผูส้อนจะตอ้งศกึษาก่อนการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรูต้า่ง ๆ จะท าใหผู้ส้อนเขา้ใจกระบวนการจดัการเรียนรู ้ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
กบั ผูเ้รียน ในการจดัการเรียนรู ้ถา้ผูส้อนศกึษาทฤษฎีการเรียนรูก้่อนแลว้น าแนวคดิจากทฤษฎีไปสู่
การปฏิบตัิ นกัการศึกษาท่ียอมรบัทฤษฎีความรูค้วามเขา้ใจเช่ือว่าการเรียนรูท้  าใหพ้ฤติกรรมเกิด
การเปล่ียนแปลงนัน้และเช่ือว่าพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษยเ์กิดขึน้จากแรงกระตุน้ภายใน
ตนเองและผูส้นบัสนุนคอนสตรคัติวิสตเ์ช่ือว่าความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรูข้ึน้อยู่กับสิ่งท่ี
พวกเขารูแ้ละเข้าใจอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่และการไดม้า ซึ่งความรูค้วรเป็นกระบวนการสรา้งท่ี
ปรบัแต่งเฉพาะบุคคลและทฤษฎีการเรียนรูเ้ชิงปฏิรูปมุ่งเนน้สภาพในอคติและมุมมองโลกของ
ผูเ้รียน ทฤษฎีการเรียนรูท้างภูมิศาสตรม์ุ่งเนน้ไปท่ีวิธีท่ีบริบทและสภาพแวดลอ้มก าหนดและจาก
แรงกระตุน้ภายในตวับคุคล เทคนิคการสงัเกตการท างานของสมองโดยตรงในระหว่างกระบวนการ
เรียนรูแ้ละกลุ่มท่ีเน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติและกลุ่มท่ีเนน้การรบัรูแ้ละเช่ือมโยงความคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูใ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มี 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
กลุ่มพุทธินิยม กลุ่มมนุษยนิยมและกลุ่มผสมผสาน นอกจากนีย้งัมีทฤษฎีการเรียนรูแ้ละการสอน
รว่มสมยั เช่น ทฤษฎีกระบวนการทางสมองและการประมวลขอ้มูล ทฤษฎีพหปัุญญา ทฤษฎีการ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน (ทิศนา แขม
มณี, 2561, น, 76-77)  

นอกจากนี ้ทิศนา แขมมณี (2561, น, 45-49) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรูใ้นชว่ง
ก่อนครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 และหลกัการจดัการศกึษาและการสอนไวด้งันี ้

1. ทฤษฎีท่ีเน้นการฝึกจิตหรือสมอง (Mental Discipline) กลุ่มนี ้มีแนวคิดเช่ือว่า 
การศกึษาเป็นกระบวนการฝึกจิตใจ ผูเ้สนอหลกัค าสอนเช่ือวา่ในกระบวนการนี ้ปัญญาจะเขม้แข็ง
ขึน้ดว้ยการมีกิจกรรมทางกาย ส่ือเรียนรูเ้ป็นเรื่องธรรมชาตขิองจิตใจท่ีคาดว่าตอ้งผ่านกระบวนการ
ทางวินยั ประกอบดว้ยพืน้ฐาน 2 ประเภทหรือความเป็นจริง - จิตใจและร่างกาย ท่ีสั่งสมมาหรือ
การฝึกสั่งสมมานั้นเป็นแก่นสารของจิต วินัยทางจิตมีค่อนขา้งชัดเจนในการปฏิบตัิ ในปัจจุบัน 
ความเป็นจริงทางจิตมักจะถูกเรียกว่าสสารของจิตใจและมกัจะถูกก าหนดต าแหน่งท่ีโดดเด่นใน
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ของจิตใจและรา่งกายและมกัจะถกูก าหนดต าแหน่งท่ีโดดเด่นในความเป็นคูข่องจิตใจและรา่งกาย 
ทฤษฏีสสารในจิตใจหมายความว่า จิตนัน้ก็จริงพอ ๆ กับสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม มีธรรมชาติเป็นของ
ตวัเองและด าเนินการในรูปแบบท่ีโดดเดน่เป็นของตวัเอง แนวความคดิเก่ียวกบัเนือ้หาทางจิตใจอยู่
กบัตวัมานานและฝังลึกในวฒันธรรม ปัจจบุนัซึ่งมกัจะถือว่าเป็นความจริงท่ีประจกัษช์ดัในตวัเอง 
อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเรื่องวตัถทุางจิตใจท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองนัน้เป็นสิ่งท่ีมนุษยไ์ด้
พฒันาไปทีละนอ้ยตามยคุสมยั มนัเติบโตผ่านประสบการณข์องคนรุน่ก่อนรุน่สู่รุน่และปรากฏชดั
ในตนเอง 

2. ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเนน้การพฒันาตามธรรมชาติ (Natural Enfoldment) นกัคิดกลุ่ม
นี ้มีความเช่ือเก่ียวกับการเรียนรู ้เช่ือว่ามนุษย์เป็นคนดีโดยธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็
กระตือรือรน้ในความสัมพันธก์ับสภาพแวดลอ้ม พฒันาการเป็นพืน้ฐานส าหรบัความคิดเชิงการ
สอน การเรียนรู้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านการกระตุ้นความสนใจ ไม่มีการบีบบังคับหรือสั่ ง  
การเจริญเตบิโตจะด าเนินการตามธรรมชาติ ซึ่งปราศจากการบงัคบัจากแหลง่ภายนอกใด ๆ ความ
ตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลางตรงกันขา้มกับสิ่งแวดลอ้มหรือสถานการณท่ี์เป็นศนูยก์ลาง เม่ือ
ร่างกายหรือจิตใจค่อย ๆ เป็นไปตามขัน้ตอนต่าง ๆ แต่ละขัน้ตอน ความตอ้งการท่ีมีผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางนัน้มีความเหมือนกันกับสัญชาตญาณ การก าหนดแนวโนม้ถาวรของมนุษย์เป็นการ
สนบัสนนุพฤตกิรรมตัง้แตเ่กิดจนตายในทกุสถานการณใ์นสงัคมทกุประเภท   

3. ทฤษฎีของกลุ่มท่ีเน้นการรบัรูแ้ละการเช่ือมโยงความคิด (Apperception หรือ 
Herbartianism) กลุม่นีมี้ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียนรูว้า่ มนษุยเ์กิดมาไมมี่ทัง้ความดีและความเลว
ในตวัเอง การเรียนรูเ้กิดขึน้ไดจ้ากแรงกระตุน้ภายนอกโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ขัน้การ
เรียนรูป้ระกอบไปดว้ย 1) ขัน้ประสาทสัมผัส 2) ขัน้จ  าความคิดเดิม 3) ขัน้เกิดความคิดรวบยอด
หรือเขา้ใจ เม่ือบุคคลไดร้บัการจดัการเรียนรูจ้ะท าใหเ้กิดประสบการณห์รือเกิดความรูใ้หม่เพิ่มขึน้ 
กระบวนการเหล่านีจ้ะถกูผ่านโดยการเช่ือมโยงและการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างความรูใ้หม่กับ
ความรูเ้ดิมเขา้ดว้ยกนั (apperception) ในการจดัการเรียนการสอน ผูส้อนตอ้งจดัประสบการณใ์ห้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียนรูผ้า่นทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้  

5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูใ้นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ในส่วนของ ทิศนา แขมมณี 

(2561, น, 50-76) ไดก้ลา่วถึงหลกัการจดัการศกึษามีดงันี ้

1. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) มองว่าพฤติกรรมทัง้หมดไดม้าจากการ
ตอบสนองของเราตอ่สิ่งเรา้จากสิ่งแวดลอ้ม การมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มเป็นการตอบสนองตอ่
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สิ่งเรา้จากสภาพแวดลอ้มและเป็นตวัก าหนดการกระท า อิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มภายนอก มีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเรา้ จากพฤติกรรมของมนุษย  ์มีการใหค้วามส าคญักับพฤติกรรมมาก เน่ืองจาก
พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นสิ่งท่ีเห็นไดช้ดั สามารถท าการวดัและทดสอบได ้โดยเฉพาะทฤษฎีการ
เช่ือมโยงของธอรน์ไดค ์(Thorndike’s Classical Connectionism) การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้กับ
การตอบสนองเกิดจากการท่ีผูเ้รียนมีการลองผิดลองถูก ( trial and error) หาวิธีการปรบัเปล่ียน
จนกว่าจะพบรูปแบบท่ีตนเองพอใจมากท่ีสดุ เม่ือผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้การตอบสนองท่ีเหมาะสม
ผูเ้รียนจะพยายามใชรู้ปแบบนัน้เช่ือมโยงกบัสิ่งเรา้ในการเรียนรูต้อ่ไป หลกัการจดัการสอนเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูใ้นวิธีการ
แกปั้ญหา จดจ าการเรียนรูไ้ดดี้ละเกิดความภาคภูมิใจในการกระท าสิ่ง ตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง สามารถ
สรา้งบรรยากาศความรูพื้น้ฐานโดยฝึกฝนกระท าสิ่งนัน้บ่อย ๆ พฤติกรรมนิยมเป็นกุญแจส าคญั
ส าหรบันกัการศกึษาเพราะสง่ผลตอ่การตอบสนองและพฤตกิรรมของผูเ้รียนในหอ้งเรียนและผูส้อน
สามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้เรียน  นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สอนเข้าใจว่า
สภาพแวดลอ้มและรูปแบบการใชชี้วิตของผูเ้รียนสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูเ้รียน
ชว่ยใหม้องเห็นไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและท างานเพ่ือช่วยในการปรบัปรุง ซึ่งกฎการเรียนรูข้องธอรน์
ไดค ์ประกอบดว้ย  

1.1 กฎแห่งความพรอ้ม (Law of Readiness) กฎท่ีระบุว่าการเรียนรูข้ึน้อยู่
กบัความพรอ้มของผูเ้รียนในการด าเนินการ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการสรา้งเสริมความสมัพนัธ์
ระหว่างสิ่งเรา้และการตอบสนอง ดงันัน้ ผูเ้รียนท่ีมีแรงจูงใจสูงและกระตือรือรน้ท่ีจะเรียนรูม้ักจะ
เปิดรบัการเรียนรูม้ากกว่าคนท่ีมีแรงจงูใจไม่ดี การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีความพรอ้มทัง้
ทางรา่งกายและจิตใจ 

1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎของการฝึกฝนระบุว่าสิ่ ง
เหล่านัน้ท่ีท าซ า้บอ่ยท่ีสดุจะจ าไดดี้ท่ีสดุ เป็นพืน้ฐานของการฝึกหดัและการฝึกไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้
ว่าผู้เรียนจะเรียนรูไ้ดดี้ท่ีสุดและเก็บข้อมูลไว้ได้นานขึน้  เม่ือมีการปฏิบัติและการท าซ า้  ๆ ท่ีมี
ความหมาย สิ่งส าคัญตอ้งมีการปฏิบตัิบ่อย ๆ เป็นท่ีชัดเจนว่าการปฏิบัติน  าไปสู่การปรบัปรุงก็
ตอ่เม่ือมีการตอบรบัเชิงบวกตามมาเท่านัน้ การฝึกหดัหรือปฎิบตัิบอ่ย ๆ ดว้ยหลกัการความเขา้ใจ
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูค้วามคงทนถาวร ในทางกลบักนัถา้ไม่ไดป้ฏิบตัิซ  า้บอ่ย ๆ การเรียนรู้
ทกัษะนัน้อาจจะไมเ่กิดความคงทน ถาวรหรืออาจเกิดการลืมขึน้มาได ้

1.3 กฎแห่ งการใช้  (Law of Use and Disuse) กฎ ท่ี ระบุ ว่าขนาดของ
โครงสรา้งมีการปรบัเปล่ียนตามปริมาณการใชง้าน ใชเ้ฉพาะกบักระดกูและกลา้มเนือ้ สิ่งท่ีใชเ้ป็น
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ประจ าจะไดร้บัการเนน้อย่างเหมาะสม ตามหลักการของการเพิ่มความก้าวหนา้และตอบสนอง
ดว้ยการพัฒนาสิ่งท่ีตอ้งการ สิ่งท่ีไม่ได้ใช้เป็นประจ าจะตอบสนองต่อการไม่พัฒนาการเรียนรู ้
ทักษะต่าง ๆ จะเกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้กับการตอบสนอง ทักษะจากการเรียนรูจ้ะ
เกิดขึน้ หากไดมี้การฝึกฝนหรือใช้บ่อย ๆ ทักษะจะเกิดการพัฒนา ถ้าไม่มีการน าไปใช้ ทักษะ
อาจจะไมมี่การพฒันา จนท าใหมี้การลืมเกิดขึน้ 

1.4 กฎแห่งผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) การตอบสนองท่ีสรา้งผลลพัธท่ี์น่า
พงึพอใจในสถานการณห์นึ่ง ๆ มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึน้อีกครัง้ในสถานการณน์ัน้และการตอบสนองท่ี
สรา้งผลกระทบท่ีไม่พฒันาจะมีโอกาสเกิดขึน้อีกในสถานการณน์ัน้นอ้ยลง เม่ือบคุคลไดร้บัผลท่ีพึง
พอใจย่อมอยากจะเรียนรูต้อ่ไป แตถ่า้ไดร้บัผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู ้ดงันัน้  การไดร้บัผล
ท่ีพงึพอใจ จงึเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู ้

2. ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) เป็นทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ
อตัโนมตัิ (Classical Conditioning) ของ Pavlov ซึ่งการเรียนรูข้องสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่งเรา้ท่ีวางเง่ือนไข (conditioned stimulus) การทดลองของ Pavlov สามารถสรุปเป็นกฎการ
เรียนรูเ้ก่ียวกับพฤติกรรมการตอบสนองต่อความตอ้งการทางธรรมชาติ สามารถเกิดขึน้ไดจ้ากสิ่ง
เรา้ท่ีเช่ือมโยงกับสิ่งเรา้ตามธรรมชาติ การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการพฤติกรรมของมนุษยท์ัง้หมดก็
เป็นผลมาจากการปรบัสภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกหรือนิสยัในการตอบสนองตอ่สภาวะหรือสิ่ง
เรา้บางอย่างในชีวิต หลักการจัดการสอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนให้ต่อเน่ืองและมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดง้่ายขึน้ และการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
ในเรื่องใด อาจใช้วิธีเสนอสิ่งท่ีจะสอนไปพร้อม ๆ กัน กับสิ่งเร้าท่ีผู้เรียนชอบตามธรรมชาต ิ
นอกจากนีก้ารน าเรื่องท่ีเคยสอนไปแลว้มาสอนใหม่ จะสามารถช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูต้ามท่ี
ตอ้งการได ้เพราะมีการถ่ายโยงประสบการณเ์ดมิกบัประสบการณใ์หม่ 

3. ทฤษฎีการเรียนรูข้องฮลัล ์(Hull’s Systematic Behavior Theory) ทฤษฎีนีเ้ช่ือ
ว่า เม่ือมนุษยมี์แรงขบัมากจะมีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความเขม้ของนิสยั กล่าวคือ จะท าให้
การเช่ือมโยงระหว่างอวัยวะรับสัมผัส (receptor) กับอวัยวะแสดงออก (effector) เข้มแข็งขึน้ 
ดังนั้น กฏการเรียนรูใ้นทฤษฎีการเรียนรู้เป็นกฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of 
Reactive In Habitation) ถ้าร่างกายเม่ือยลา้ และการเรียนรูจ้ะลดลง และกฎแห่งการใกล้บรรลุ
เป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) เม่ือผู้เรียนเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าใดจะท าให้
สมรรถภาพในการตอบสนองมากขึน้เท่านัน้ หลกัการจดัการสอนควรมีความพรอ้ม ผูเ้รียนจึงจะ
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เรียนไดเ้ร็ว มีทางเลือกท่ีหลากหลาย เพ่ือผูเ้รียนจะไดต้อบสนองตามระดบัความสามารถของตน
และใหก้ารเสรมิแรงในชว่งท่ีใกลเ้คียงกบัเปา้หมายมากท่ีสดุชว่ยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ 

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ทฤษฎีนี ้
เช่ือว่า การเรียนรูข้องเดก็เป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพฒันาการไปตามวยัตา่ง ๆ 
เป็นล าดบัขัน้พฒันาการเป็นสิ่งท่ีเป็นไปตามธรรมชาต ิไมค่วรท่ีจะเรง่ใหเ้ด็กขา้มจากพฒันาการขัน้
หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง เพราะจะท าใหเ้กิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดัประสบการณส์่งเสริมพัฒนาการ
ของเดก็ในชว่งท่ีเดก็ก าลงัจะพฒันาไปสูข่ัน้ท่ีสงูกวา่ สามารถชว่ยใหเ้ดก็พฒันาไปอยา่งรวดเรว็  

5. ทฤษฎีการเรียนรูข้อง Maslow’s ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า ล าดบัความตอ้งการของ
คนเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ความตอ้งการเหล่านั้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการทาง
สรีรวิทยา ความตอ้งการดา้นความปลอดภัย ความรักและความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการความ
เคารพ และความตอ้งการในการตระหนกัรูใ้นตนเอง 

6. ทฤษฎีการเรียนรูก้ลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) ทฤษฎีการเรียนรูนี้ไ้ดจ้ัด
ประเภทของการเรียนรู ้เป็นล าดบัขัน้จากง่ายไปหายาก เป็นการเรียนรูท่ี้จะแกปั้ญหา โดยการน า
กฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานีไ้ปใช้กับสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้ ผู้เรียนไม่สามารถบังคับ
พฤติกรรมใหมใ่หเ้กิดขึน้ได ้เป็นการเรียนรูท่ี้เช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเรา้และการตอบสนองท่ีตอ่เน่ืองกนั
ตามล าดับ บางครัง้อาจดูไม่เรียบรอ้ยหรือขาดความเรียบง่ายและบางครัง้ผสมผสานท าให้ถูก
วิพากษว์ิจารณว์า่ขาดความสม ่าเสมอในความคดิ อยา่งไรก็ตาม นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่ยอมรบับาง
แง่มุมของพฤติกรรมนิยมใช้ทฤษฎีนีเ้พ่ืออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ เพ่ือบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
เป้าหมายหรือผลท่ีจะได้รับจาการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ  (informing the leaner of the 
objective) และกระตุน้ใหผู้เ้รียนระลึกถึงความรูเ้ดิม (stimulating recall of prerequisite learned 
capabilities) ความรูเ้ดิมจะเกิดการเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรูค้วามรูใ้หม่และใช้กิจกรรมของ
บทเรียนใหม่ท่ีเหมาะสมมาประกอบการสอนใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมดว้ยตนเอง (providing 
learning guidance) ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค  าแนะน าในช่วงลงมือปฏิบัติ  (eliciting the 
performance) ผูเ้รียนลงมือท าในขัน้ใหข้อ้มลูปอ้นกลบั โดยผูส้อนคอยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลการท า
กิจกรรมหรือพฤตกิรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกวา่มีความถกูตอ้งหรือไม่และท าการสรุป เพ่ือใหเ้กิดการมี
พฤติกรรมจากการเรียนรูท่ี้เพิ่มขึน้ (enhancing retention and transfer) เพ่ือใชส้  าหรบัการถ่าย
โอนความรู ้

ณิรดา  เวชญาลกัษณ ์(2561, น, 1, 25) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูข้องมนษุยอ์าจ
เกิดขึน้จากสว่นหนึ่งของการศกึษาการฝึกฝน ผูส้อนสามารถน าความรูจ้ากทฤษฎีน ามาประยกุตใ์ช้
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ในการจัดการพฤติกรรมของผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุน้และสรา้งแรงจูงใจให้
ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือชว่ยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การ
เรียนรู้จึงได้เปล่ียนพฤติกรรมอันเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้มหรือจากการฝึกหดัรวมทัง้การเพิ่มพูนความรูท้ักษะตามหลกัสูตรใหก้ับผูเ้รียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียนสอดคล้องกับนักจิตวิทยาท่ีได้
พยายามท าการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรูข้องสตัวแ์ละมนุษยแ์ละไดค้น้พบหลกัการท่ีใชป้ระยกุต ์เพ่ือ
การเรียนรูใ้นโรงเรียนได ้ดงันัน้ นกัเรียนสามารถมีพฒันาการและพึ่งตนเองได ้มีอิสรภาพ พรอ้มทัง้
ไดร้บัการพฒันาเต็มศกัยภาพของความเป็นมนษุยแ์ละเรียนรูอ้ย่างมีความสุข ซึ่งตวับ่งชีท่ี้ส  าคญั
ประกอบดว้ยการจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมท่ีตรงกับความสนใจและสามารถสรา้งองคค์วามรู้
ดว้ยตนเองโดยแนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัคือผูส้อนจะตอ้งจัด
กระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลายเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรูจ้ากสถานการณจ์ริงส่งเสริมศกัยภาพของ
ผูเ้รียนแตล่ะคนและใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการคิดและตดัสินใจดว้ยผูส้อนควรใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่ืนตวัทัง้กายสติปัญญาอารมณแ์ละสงัคมและใชห้ลกัการ
ทางจิตวิทยาชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรูอ้ธิบายวิธีท่ีผูเ้รียนไดร้บัประมวลผลและรกัษาความรู้
ระหวา่งการเรียนรู ้อิทธิพลของความรูค้วามเขา้ใจ อารมณแ์ละสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนประสบการณ์
ก่อนหนา้นี ้ล้วนมีส่วนในการไดม้าหรือเปล่ียนแปลงความเขา้ใจหรือมุมมองของโลก ตลอดจน
ความรูแ้ละทกัษะท่ีคงอยู่ นกัพฤติกรรมนิยมมองว่า การเรียนรูเ้ป็นแง่มุมหนึ่งของการปรบัสภาพ
และสนับสนุนเป้าหมายในการศึกษา นักการศึกษาท่ียอมรับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เช่ือว่า
ความสามารถของผูเ้รียนในการเรียนรูข้ึน้อยู่กบัสิ่งท่ีพวกเขารูแ้ละเขา้ใจอยู่แลว้เป็นส่วนใหญ่ และ
การไดม้าซึ่งความรูค้วรเป็นกระบวนการสรา้งท่ีปรบัแต่งเฉพาะบุคคล ทฤษฎีการเรียนรูใ้นแต่ละ
ทฤษฎีมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนัในการพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียน แต่ทฤษฎีโดยส่วนมากจะมีการ
ฝึกให้ผู้เรียนมีการเรียนรูใ้นการเช่ือมโยงแบบต่อเน่ือง ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคณุสมบตัิเฉพาะตนและจัดประสบการณ์ใหเ้หมาะสมกับพัฒนาการ
ตามวยัของผูเ้รียนสรา้งแรงจูงใจภายในท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะสามารถพฒันา
ตนเองไดดี้  
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6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา 
6.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอนสามารถก าหนดไดว้่าเป็นการแสดงสภาพแวดลอ้มการสอนและการ
เรียนรู ้รวมถึงพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนในขณะท่ีน าเสนอบทเรียนผ่านแบบจ าลองนั้น 
รูปแบบการสอนช่วยใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในงานดา้นความรู ้ความเขา้ใจและสงัคมท่ีแข็งแกรง่ และ
สอนผูเ้รียนถึงวิธีใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล รูปแบบการสอนเป็นแผนการสอนเฉพาะท่ีออกแบบตาม
ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้เก่ียวข้อง โดยให้ครอบคลุมส าหรับหลักสูตร  ในการออกแบบส่ือการสอน  
การวางแผนบทเรียน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน อุปกรณ์ช่วยสนับสนุน และอ่ืนๆ รวมทั้ง
ค  าอธิบายของสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้รวมถึงพฤติกรรมของผูส้อนและเป็นกลยุทธก์ารสอนท่ี
ก าหนดล่วงหนา้ ซึ่งช่วยใหบ้รรลเุปา้หมายการสอนท่ีเฉพาะเจาะจง รูปแบบการสอนเป็นแบบอยา่ง
ของการเรียนรูจ้ริง รูปแบบการสอนจึงฝึกใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูว้ิธีเรียนรูจ้ริง ผลลพัธท่ี์ส าคญัท่ีสดุใน
ระยะยาวของการสอนอาจเป็นความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ของนักเรียนในการเรียนรูไ้ด้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ในอนาคต โดยจดุมุ่งหมายหลกัของรูปแบบการสอนคือการสรา้งผูเ้รียนเกิด
การเรียนรูท่ี้หลากหลาย ดงันัน้ รูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวทางในการออกแบบการ
สอนใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาเกิดการเรียนรูต้ลอดเวลาในระหว่างท่ีเรียน รูปแบบการเรียนการสอน
จะมีความหมายในลกัษณะเดียวกบัระบบการเรียนการสอน ซึ่งนกัการศกึษาโดยส่วนมากจะนิยม
ใช้ค  าว่า “ระบบ” ซึ่งครอบคลุมองคป์ระกอบส าคัญ ๆ ของการศึกษาหรือการเรียนการสอนใน
ภาพรวมและ “รูปแบบ” ใชก้บั “วิธีการสอน”  (ทิศนา แขมมณี, 2561, น, 221-222)     

ส าหรบัความหมายของรูปแบบการสอน มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

Joyce, Weil, และ Calhoun (2004, p. 7) สรุปความหมายว่า รูปแบบการสอน 
คือ แผน (plan) หรือแบบ (pattern) ท่ีสามารถใชเ้พ่ือการสอนโดยตรงในหอ้งเรียนหรือการสอนเป็น
กลุ่มย่อยหรือเพ่ือจดัส่ือการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร ์เทปบนัทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอรช์่วยสอนและหลักสูตรรายวิชา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะใหแ้นวทางในการออกแบบการ
เรียนการสอนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวัตถุประสงคต์่าง ๆ กัน รูปแบบการสอนเป็นการบรรยาย
สิ่งแวดลอ้มทางการเรียนและเป็นรูปแบบของการเรียนท่ีช่วยผูเ้รียนใหไ้ดร้บัสารสนเทศ ความคิด 
ทกัษะคณุคา่ แนวทางของการคดิ  

Keeves (1997, p, 386) ได้กล่ าวว่า  รูปแบบการสอนโดยทั่ วไปจะต้องมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (prediction) ผลท่ีตามมาสามารถ
พิสจูนท์ดสอบไดแ้ละน าไปสรา้งเครื่องมือเพ่ือไปพิสจูนท์ดสอบตอ่ไป และความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุ
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(causal relationship) ใช้อธิบายปรากฏการณ์เก่ียวข้องกับโครงสรา้งของรูปแบบ รวมทั้งช่วย
ขยายขอบเขตของการสรา้งจินตนาการ (imagination) ความสมัพนัธ ์(interrelations)  

เกียรติวฒัน ์วชัญากาญจน ,์ สุรางค ์เมรานนท,์ และ ชาตรี เกิดธรรม (2556, น, 
3) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการในการเรียนการสอนท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบต่าง ๆ โดยใชใ้นการจัดกระท าเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนตามจุดมุ่งหมายหรือ
จดุประสงคข์องการเรียนการสอนนัน้ ๆ ซึ่งหมายรวมถึงความรู ้ความคดิ คา่นิยมและทกัษะตา่ง ๆ  

Joyce และคนอ่ืน ๆ (2004, p. 2) สรุปความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ว่าเป็นวิธีการท่ีใช้เพ่ือการสอนในห้องเรียนมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยหรือการจัดซือ้ส่ือการสอน 
รวมถึงภาพยนตร ์หนงัสือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เทปบนัทกึเสียงและหลกัสตูรรายวิชา แนวทางใน
การออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีชว่ยใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ี ก าหนดไวข้ึน้อยู่กบั
รูปแบบการเรียนการสอนของแตล่ะรูปแบบ 

อารี  สณัหฉวี (2540, น, 1) อธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนไว้
ว่ารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสรา้งท่ีใชเ้ป็นแนวในการสรา้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนและจดัสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

พิจิตรา ทีสุกะ (2556, น, 90) รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง  Model of 
teaching หรือ  teaching model  หรือ  instructional model ซึ่งลักษณะเฉพาะของรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัท าขึน้อย่างเป็นระบบประกอบไปดว้ยการ
จดัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอยา่งมีจดุหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนประสบ
ผลส าเรจ็ในการเรียนรู ้   

ผูว้ิจยัสรุปรูปแบบการสอน หมายถึง  รูปแบบการสอนท่ีก าหนดเป็นการแสดงสภาพ
สภาพแวดลอ้มการสอนและการเรียนรู ้รวมถึงพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียนในขณะท่ีน าเสนอ
บทเรียนผ่านแบบจ าลองนั้น รูปแบบการสอนช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในงานดา้นความรูค้วาม
เข้าใจและสังคมและท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผล รูปแบบการสอนเป็นแผนการสอนเฉพาะท่ี
ออกแบบตามทฤษฎีการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยให้พิมพเ์ขียวท่ีครอบคลุมส าหรบัหลักสูตรในการ
ออกแบบส่ือการสอน การวางแผนบทเรียน บทบาทของผู้สอนหรือผู้เรียนและอุปกรณ์ช่วย
สนบัสนนุอ่ืน ๆ 

6.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการสอน 
วิธีสอนแตล่ะวิธีจะตอ้งมีองคป์ระกอบและขัน้ตอนส าคญัท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีนัน้อยู่ซึ่ง

ท าใหว้ิถีนัน้แตกต่างไปจากวิธีอ่ืนแต่ไม่ไดห้มายความว่าการด าเนินการเฉพาะตามขัน้ตอนนัน้จะ
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ใหผ้ลสงูสดุผูส้อนจ าเป็นตอ้งอาศยัขัน้ตอนเสริมหรือเทคนิคต่าง ๆ เขา้ช่วยเพ่ือใหไ้ดผ้ลสูงสุดการ
ตดัเติมเสริมตอ่ดงักล่าวนีเ้ป็นความคิดสรา้งสรรคข์องแตล่ะคนซึ่งปกตผิูส้อนโดยทั่วไปมกัจะท าอยู่
แลว้คือมีการดดัแปลงตกแตง่วิธีสอนไปหลากหลาย เพ่ือสนองวตัถปุระสงคเ์ฉพาะบางประการของ
ผูส้อนท าใหก้ลายเป็นแบบท่ีแตกตา่งกนัจนกระทั่งบางครัง้ผูส้งัเกตการสอนแทบจะดไูม่ออกว่าเป็น
วิธีอะไรการวิเคราะหจ์  าแนกองคป์ระกอบและขัน้ตอนส าคญัของวิธีแต่ละวิธีเพ่ือช่วยใหผู้ส้อนไม่
หลงทางเกิดความชดัเจนในสิ่งท่ีท าและสามารถอธิบายไดห้ากสงสยัว่าการสอนท่ีสงัเกตหรือใชว้ิธี
ใดก็ควรวิเคราะหว์่าการสอนนัน้มีองคป์ระกอบหรือขัน้ตอนส าคญัของวิธีนัน้ครบถว้นหรือไม ่ดงันัน้ 
ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบส าคญัของวิธีสอนและรูปแบบการสอนอย่างชดัเจนเพ่ือจะ
ไดส้ามารถวิเคราะหแ์ละจ าแนกความแตกตา่งได้ สามารถช่วยใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจและจูง
ใจผู้เรียนให้สนใจเรียนรู้เพิ่มขึน้ด้วยแนวคิดในการจัดรูปแบบการสอนออกเป็น 5 รูปแบบ  
ตามลกัษณะของวตัถุประสงคเ์ฉพาะหรือเจตนารมณข์องรูปแบบการเรียนการสอน ไดส้รุปไวด้งันี ้ 
(ทิศนา แขมมณี, 2561, น, 223-271)  

1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ี เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาทกัษะทางจิตใจและการไดม้าซึ่งความรูข้องแตล่ะบคุคล ความรู ้
ความเข้าใจครอบคลุม 6 ประเภท ซึ่งรวมถึง ความรู้ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห ์ 
การสงัเคราะหแ์ละการประเมินค่า ความรูร้วมถึงความสามารถของผูเ้รียนในการระลึกถึงขอ้มูลท่ี
ผ่านมา ตามดว้ยความเขา้ใจท่ีประเมินความสามารถของผูเ้รียนในความหมายของสิ่งท่ีเป็นท่ีรูจ้กั 
เป็นกรณีท่ีนักศึกษาสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีมีอยู่ดว้ยค าพูดของตนเองได้ การประเมินรูปแบบนี้
แสดงความสามารถในการตดัสินเก่ียวกับความส าคญัของแนวคิด สถานการณท์ั่วไป เม่ือผูส้อน
สามารถระบแุละใชว้ิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสดุเก่ียวกบัคณุคา่ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา
อยา่งมีชดัเจนและมีคณุภาพ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพัฒนาดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) 
จะเก่ียวขอ้งกับอารมณ์รวมถึงความรูส้ึกและทัศนคติของแต่ละบุคคล รูปแบบนีจ้ะสรา้งความ
ตระหนกัในความรูส้ึกและอารมณต์ลอดจนความสามารถในการใชค้วามสนใจท่ีเลือกไว ้ซึ่งอาจ
รวมถึงการตัง้ใจในการเรียนในชัน้เรียนในการตอบสนองต่อปรากฏการณเ์ก่ียวขอ้งกับการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันของผูเ้รียนในระหว่างการสนทนากลุ่ม  มุ่งช่วยพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้และ
ความรูส้กึ  

3. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาดา้นทักษะพิสัย (Psycho-Motor 
Domain) เป็นการรบัรูเ้ก่ียวขอ้งกับความสามารถในการใชข้อ้มูลทางประสาทสัมผสักับกิจกรรม
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การเคล่ือนไหว ตวัอย่างเช่น นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดในหนงัสือเรียนโดยมีเป้าหมาย เพ่ือใหไ้ด้
คะแนนสงูขึน้ระหว่างการสอบ รูปแบบนีเ้ก่ียวขอ้งกบัความพรอ้มท่ีจะด าเนินการ มีความทา้ทายท่ี
จะเอาชนะหรือใชว้ิธีการลองผิดลองถูก เพ่ือแก้ไขสถานการณ ์มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถทาง
กาย การท างานเกิดจากการสั่งงานของสมอง ทกัษะสามารถพฒันาไดด้ว้ยการฝึกฝนบอ่ย ๆ ซ า้ ๆ 
เม่ือมีการฝึกท่ีหลากหลาย เนน้ท่ีเป้าหมายในการฝึก ผลท่ีไดจ้ะท าใหมี้ความถูกตอ้งและมีความ
ช านาญในทักษะนัน้ ๆ ดงันัน้ กรเคล่ือนไหวทางร่างกาย การประสานงานและการใชท้กัษะทาง
กลไก การพฒันาทกัษะเหล่านีต้อ้งอาศยัการฝึกฝนและวดัจากความเร็ว ความแม่นย า ระยะทาง 
ขัน้ตอน หรือเทคนิคในการด าเนินการ 

4. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process 
Skills) มุ่งเน้นกระบวนการทางสติปัญญา โดยวิธีการสืบเสาะแสวงหาความรูห้รือการคิดริเริ่ม
สรา้งสรรคท์  างานร่วมกัน แต่ละกลุ่มวางแผนในการแสวงหาความรู้และในแต่ละกลุ่มจะช่วยกัน
วางแผนถึงวิธีการในกรไดม้าของขอ้มูล มีการพิสูจนแ์ละตัง้สมมติฐานต่าง ๆ โดยจะตอ้งแสวงหา
ข้อมูลตามแหล่งการเรียนรูท่ี้หลากหลาย รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือ แล้วน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะหแ์ละจะสรุปผล โดยตอ้งมีคนชว่ยท า เพ่ือลดระยะเวลาใหเ้กิดความสะดวกขึน้ ผูเ้รียนจะได้
ฝึกทกัษะการสืบสอบทกัษะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละทกัษะกระบวนการกลุม่ ผูส้อนมี
หนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกเทา่นัน้  

5. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ ( Integration Instructional 
Model) มุ่งเนน้การบรูณาการทัง้ทางดา้นเนือ้หาสาระและวิธีการ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัทฤษฎี
ทางการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนารอบดา้นหรือการพัฒนาเป็นองคร์วม ครูผูส้อนควรศึกษาให้
เขา้ใจและลองน าไปทดลองใชเ้พ่ือปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของตน
 กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนตอ้งการความช่วยเหลือ
จ าเป็นต้องไดร้บัการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอ้มส าหรบัการสอนผู้เรียนทุกวันและส่วนส าคัญของ
การศึกษาของผูส้อนตอ้งเขา้ใจวิธีการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน มีทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ดี ผูส้อนสามารถ
เรียนรูไ้ดข้ณะเตรียมชว่ยเหลือผูเ้รียนในหอ้งเรียน ผูส้อนท่ีเขา้ใจทฤษฎีการเรียนรูส้ามารถใชเ้ทคนิค
ตา่งๆ ในหอ้งเรียนเพ่ือรองรบัการเรียนรูป้ระเภทต่าง ๆ นกัการศกึษาสามารถใช ้เพ่ือช่วยปรบัปรุง
ผูเ้รียนและท าใหส้ภาพสิ่งแวดลอ้มการเรียนรูดี้ขึน้ 

6.3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน   
กระบวนการเรียนรูต้อ้งการส่ือ เครื่องมือท่ีสนบัสนนุความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์ 
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การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนยังสามารถใช้เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้งกับขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ การใชเ้ทคโนโลยีนีท้  าใหก้ารน าเสนอของส่ือการ
เรียนรู ้น่าสนใจ ไม่ซ  า้ซากจ าเจ และง่าย ผูเ้รียนสามารถไดย้ิน ด ูและอ่านส่ือการสอนในรูปแบบ
ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอ่ืน  ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การศกึษาได ้กระบวนการเรียนการสอนท่ีไดร้บัการพฒันาอยา่งเป็นระบบและไดร้บัการทดลองเพ่ือ
ใชเ้พ่ือพิสูจน ์ทดสอบประสิทธิภาพแลว้ถือว่าเป็นรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนหรือเป็นแบบ
แผนของการจดัการเรียนการสอนท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปใชแ้ลว้เกิดผลตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ
นัน้ได ้นบัว่าเป็นการช่วยใหแ้นวทางแก่ผูป้ฏิบตัิไมต่อ้งเสียเวลาลองผิดลองถกู ดา้นรูปแบบท่ีดีตรง
กับวัตถุประสงคใ์นการสอนของตนก็สามารถสอนตามแบบแผนและได้ผลตามท่ีต้องการได ้  
(ทิศนา แขมมณี, 2561, น, 274-275)     

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอนตามท่ี Seel และ 
Glasgow (1990, p. 50-52) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. วิเคราะห์ปัญหา (problem analysis)  เป็นการตรวจสอบสถานการณ์/
ปัญหาเพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจปัญหาอย่างถ่องแทม้ากขึน้ เพ่ือท่ีจะแนะน าแนวทางแกไ้ขในทางปฏิบตัิ
ส  าหรบัการแก้ปัญหานั้นเป็นการใช้เทคนิคการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  เพ่ือระบุปัญหาท่ี
เกิดขึน้ 

2. วิ เคราะห์การเรียนการสอนและภาระงาน (Task and instruments  
analysis) รวบรวมสารสนเทศมาตรฐานการปฏิบตัแิละทกัษะตา่ง ๆ เพ่ือการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจ
เก่ียวกบัสิ่งท่ีผูเ้รียนมีก่อนท่ีจะเรียนและพืน้ฐานท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  

3. ระบุจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objective and Tests) โดยทั่ วไป 
จุดประสงคก์ารวิจัยจะอธิบายสิ่งท่ีเราคาดหวังใหส้  าเร็จ จุดประสงคอ์าจเช่ือมโยงกับสมมติฐาน
หรือใชเ้ป็นค าชีแ้จงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีไม่มีสมมติฐาน เขียนจุดประสงคก์ารวดัท่ีชัดเจน
และการทดสอบเป็นเครื่องมือ เทคนิค หรือวิธีการท่ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือวดัความรูข้องผูเ้รียนหรือ
ความสามารถในการท างานเฉพาะใหเ้สร็จสมบูรณ์ ในแง่นี ้การทดสอบถือไดว้่าเป็นรูปแบบของ
การประเมิน โดยมีเง่ือนไขพืน้ฐาน เชน่ ความถกูตอ้งและความนา่เช่ือถือและแบบทดสอบอิงเกณฑ์
ท่ีวดัจดุประสงคน์ัน้ 

4. กลวิธีในการสอน ( instructional strategies) กลยุทธ์ในการสอนเป็น
เทคนิคท่ีครูใช้เพ่ือช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนท่ีมีกลยุทธ์และเป็นอิสระ กลยุทธ์เหล่านี ้
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กลายเป็นกลยทุธก์ารเรียนรู ้เม่ือนกัเรียนเลือกกลยทุธท่ี์เหมาะสมและใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ท างานใหส้  าเรจ็หรือบรรลตุามจดุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้

5. ตดัสินใจเก่ียวกับส่ือการเรียนการสอน (Media decisions) การตดัสินใจ
เก่ียวกบัส่ือมี 2 ประเภท ประกอบดว้ย ส่ือกลางและมีเดีย การตดัสินใจของส่ือเก่ียวขอ้งกบัประเภท
ส่ือท่ีควรใช ้เชน่ โทรทศันแ์ละโปสเตอร ์หรือส่ือและวิทย ุ

6. ท าการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ (Materials compartment) วางแผนให้เกิด
ประสิทธิผลดว้ยการพฒันาโปรแกรมหรือวสัดอุปุกรณห์รือก ากบัติดตามการใชว้สัดอุปุกรณเ์พ่ือให้
มั่นใจในผลท่ีเกิดขึน้ 

7. ประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินรายทางเพ่ือการเรียนรู ้ไม่เป็นทางการ จดุมุ่งหมายตอ้งการใหผู้เ้รียนไดร้บัรูถ้ึงพฒันาการ
ในการเรียน มีมาตรวัดระดับความเข้าใจและช่วยให้ผู้สอนสามารถปรบั  เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีเกิดขึน้ใหมข่องผูเ้รียน 

8. น าไปใชใ้นสถานการณ์จริงและปรบัปรุง (Implementation Maintenanc) 
เป็นการรกัษาบางสิ่งบางอยา่งใหอ้ยู่ในสภาพเดิมและเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่ม การแกไ้ข 
การเพิ่มประสิทธิภาพจะเพิ่มความสามารถของระบบดว้ยการผสมผสานขอ้ก าหนดใหม ่ดงันัน้ การ
บ ารุงหรือการรกัษาท าใหเ้กิดการเปล่ียนระบบท่ีมีอยู ่การเพิ่มประสิทธิภาพจะเพิ่มคณุสมบตัิใหก้บั
ผูเ้รียนและการพฒันาเขา้มาแทนท่ีสถานการณท่ี์มีอยู่และเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาผูเ้รียน ซึ่ง
รวมถึงกิจกรรมท่ีแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปรบัปรุงวิธีการสอนและการใชง้าน อปัเดตเอกสาร และ
ทดสอบขอ้มลู 

9. ประเมินสรุป (Summative evaluation) การประเมินผลสรุปมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือใหผ้ลลพัธท่ี์ใชใ้นการประเมินตดัสินและสรุปเป็นขอ้มลูเชิงปริมาณและเนน้ท่ีผลลพัธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการช่วยตัดสินใจตามเกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน ได/้ตก เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

10. ขยายผลในการน าไปใช้ (Dissemination diffusion) เป็นการน าเอา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผ่านการพิสูจนค์วามมีคุณภาพแล้วไปใชก้ับกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือดูความ
ถกูตอ้ง ความเป็นไปไดห้รือความเหมาะสม 

กาญจนา จันทรป์ระเสริฐ (2554, น, 77) ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนในการพัฒนาการ
เรียนรูจ้ะตอ้งก าหนดจุดประสงคข์องรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันา ท าการศึกษานิยามศพัท์
ทางการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคัญของการ
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พฒันารูปแบบในการเรียนรูแ้ลว้พฒันารูปแบบการเรียนรูโ้ดยน ารูปแบบการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้หา
คณุภาพ เพ่ือพิจารณาความถูกตอ้งตามหลักวิชาการพรอ้มทัง้ค  าแนะน าและขอ้แก้ไข ปรบัปรุง
รูปแบบการเรียนรูแ้ลว้น ามาใชใ้นงานวิจยั 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งศึกษาและพัฒนาองคป์ระกอบหลาย
ประการ ทัง้ในเรื่องทฤษฎีการเรียนรู ้ลกัษณะเนือ้หาวิชา ระดบัการศกึษา ระบบการเรียนการสอน 
รวมทัง้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีผูพ้ฒันาขึน้ เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานอย่างถ่องแท้
และน ามาประยกุตใ์นการออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนขึน้ใหม่ ซึ่งจะไดพ้ิจารณา
ในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี ้  นอกจากนี้ Hannafin และ Peck (1988, pp. 35-38) กล่าวว่า  
การออกแบบการเรียนการสอนเป็นการออกแบบวิธีระบบท่ีมีองคป์ระกอบในการด าเนินงาน 3 
ระยะ ไดแ้ก่ การหาความจ าเป็น การออกแบบและการพฒันาและน าไปใช ้ทัง้นีท้กุระยะจะตอ้งมี
การประเมินและปรบัปรุง นอกจากนี ้Gagne, Briggs, และ Wager ( 1992, pp. 21-31) ไดเ้สนอ
รูปแบบส าหรบัออกแบบการเรียนการสอนส าหรบัการจดัระบบสภาพการณก์ารเรียนการสอนของ
แต่ละผลลัพธ์ การเรียนรู ้ไดแ้ก่ 1) ขัน้สรา้งความสนใจ 2) ขัน้ฟ้ืนฟูขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิม 3) ขัน้บอก
วตัถปุระสงคแ์ก่ผูเ้รียน 4) ขัน้น าเสนอวสัดอุปุกรณท่ี์เป็นสิ่งเรา้ 5) ขัน้แนะแนวทางการเรียนรู ้6) ขัน้
ใหผู้เ้รียนแสดงความสามารถ 7) ขัน้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 8) ขัน้ประเมินการปฏิบตัิของผูเ้รียน และ  
9) ขั้นเพิ่มความคงทนในการเรียนรู้ ในส่วนของ Dick, Carey, และ Carey (2005, pp. 14-15)  
เสนอรูปแบบส าหรบัน าไปใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน  ควรมีการระบุเป้าหมายของการ
เรียนการสอน พรอ้มท าการวิเคราะหก์ารเรียนการสอน มีการระบถุึงพฤติกรรมพืน้ฐานของผูเ้รียน 
และเขียนวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมของผูเ้รียน ท าการทดสอบโดยการใชอิ้งเกณฑ ์เพ่ือพฒันากล
ยุทธ์ในการเรียนการสอนและพัฒนา มีการเลือกใช้ส่ือในการจัดการเรียนการสอน ท าการ
ประเมินผลระหวา่งการเรียนการสอนและหลงัการเรียนการสอน เพ่ือดพูฒันาการของผูเ้รียน พรอ้ม
ทบทวนวรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ ในแตล่ะขัน้ตอนท่ีผา่นมา  

สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูท่ี้จะบรรลตุามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไวจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ทฤษฎีการเรียนรู ้หลักการและแนวคิดของรูปแบบ ผูเ้รียน ผูส้อน จุดมุ่งหมาย วิธีการสอน 
เนือ้หา แผนการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลและขอ้มลูยอ้นกลบั  

6.4 ความหมาย หลักการและปรัชญาของวิชาพลศึกษา 
ในการพัฒนารูปแบบวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยไดท้  าการศึกษา
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ทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจยัโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัและวิธีการสอนวิชาพลศกึษา 
(Principles and Methods of Teaching Physical Education) หมายถึง หลักการ วิธีการต่าง ๆ 
ในวิชาพลศึกษาท่ีผูส้อนน ามาใชเ้ป็นส่ือกลางในการเช่ือมเนือ้หาวิชากิจกรรมและประสบการณ ์
ตลอดจนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้มีการพัฒนาตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้
ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้หลักการและวิธีการสอนถือเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนการสอนพลศึกษา 
หากผูส้อนขาดความรู ้ความ สามารถ ขาดซึ่งปัจจยัท่ีส าคญันี ้โอกาสท่ีการเรียนการสอนพลศกึษา
ของผูส้อนคนนัน้จะบรรลุผลตามท่ีตัง้ใจไวน้ัน้จะมีนอ้ยมากหรืออาจไม่มีเลย ดงันัน้ ผูส้อนท่ีมีแต่
ความรู ้ความเขา้ใจและมีทกัษะในเนือ้หาวิชาอย่างดีเพียงอยา่งเดียว แตป่ราศจากซึ่งหลกัการและ
วิธีการสอนควบคู่กันไปดว้ยนัน้ โอกาสท่ีจะไปถึงฝ่ังนัน้ก็ย่อมเป็นไปดว้ยความยาก (ถนอมวงศ ์
กฤษณเ์พ็ชร ์& วรศกัดิ ์เพียรชอบ, 2561, น, 247)  

วิชาพลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ี
สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ . 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ .ศ .
2545 และ ฉบบัท่ี 3 พ .ศ . 2553 และมีการบรรจุไวใ้นหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัชัน้ 
เชน่เดียวกบัวิชาอ่ืน ๆ แตโ่ดยท่ีลกัษณะของวิชาพลศกึษามีความแตกตา่งจากวิชาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในดา้นจดุประสงคก์ารเรียนรู ้ดา้นเนือ้หาและสาระ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ดา้นสถานท่ีและวสัดอุปุกรณต์า่ง ๆ พลศกึษาเป็นวิชาท่ีพฒันาความสามารถและความมั่นใจของ
นกัเรียนในการมีสว่นรว่มในกิจกรรมทางกายท่ีหลากหลาย ซึ่งกลายเป็นสว่นส าคญัของชีวิต ทัง้ใน
และนอกโรงเรียน วิธีการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปล่ียนตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น 
แนวทางจัดการเรียนและด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาให้ได้ผลดีมีคุณภาพตาม
หลกัการและปรชัญาการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษามี หลกัการสอนพลศกึษาเบือ้งตน้ท่ีจ  าเป็น
และส าคญัท่ีผูส้อนควรจะไดรู้ไ้วเ้สมอ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนการสอนมีดงัต่อไปนี ้ (ถนอม
วงศ ์กฤษณเ์พ็ชร ์& วรศกัดิ ์เพียรชอบ, 2561, น, 248-259)  

1. พลศึกษามีการวางแผน การเรียนรูแ้บบก้าวหนา้ท่ีเกิดขึน้ในตารางเวลา
ของหลักสูตรของโรงเรียนและส่งมอบใหก้ับนักเรียนทุกคน สิ่งนีเ้ก่ียวขอ้งกับทั้งการเรียนรูท่ี้จะ
เคล่ือนไหว เช่น การมีร่างกายท่ีแข็งแรงขึน้และการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียนรู้ การเรียนรูผ้่านการ
เคล่ือนไหว ทกัษะและความเขา้ใจท่ีหลากหลายนอกเหนือจากกิจกรรมทางกาย เช่น การร่วมมือ
กับผู้อ่ืน) บริบทส าหรับการเรียนรูคื้อกิจกรรมทางกาย โดยท่ีเด็ก  ๆ จะได้สัมผัสกับกิจกรรมท่ี
หลากหลาย รวมทั้งกีฬาและการเต้นร  าหรือเรียกได้ว่า พลศึกษาเป็นวิชาท่ีใช้กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวเป็นส่ือในการออกก าลงักาย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้พฒันาการเรียนรูข้ึน้ล  าดบัโดยท่ีผูเ้รียน
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ไดมี้โอกาสในการลงมือกระท าหรือปฏิบตัิจริง ซึ่งเม่ือผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจะท าใหผู้เ้รียนเกิด
พฒันาการขึน้มาดงันี ้ 

1.1 มีการออกก าลงักายและท าใหร้า่งกายมีความแข็งแรง สมบรูณ ์

1.2 เกิดความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเล่นและทักษะกีฬา
เบือ้งตน้ลกัษณะท่ีง่าย ๆ  

1.3 ผูเ้รียนมีทกัษะขัน้พืน้ฐานดา้นกีฬาท่ีดีขึน้ 

1.4 ส่งเสริมความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย เขา้ใจในวิธีการ
เลน่ เป็นผูท่ี้มีระเบียบวินยั อดทน อดกลัน้จากสถานการณต์า่ง ๆ มากขึน้ 

1.5 เกิดเจตคติท่ีดีในการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาและยังเกิดความ
สนุกสนานจากการเขา้รว่มเล่นกิจกรรมต่อวิชาพลศึกษา พรอ้มทัง้ตระหนกัในการเห็นคณุค่าและ
ความส าคญัของการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในวิถีชีวิตเป็นประจ าและพัฒนาความสามารถ
ทางรา่งกาย เพ่ือใหเ้ด็กทกุคนสามารถเคล่ือนไหวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและเขา้ใจ
ในสิ่งท่ีท า  

2. ผูส้อนควรจะตอ้งมีหลกัการและวตัถปุระสงค ์ 
2.1 ในการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในแต่ละคาบผูส้อนจะตอ้งตัง้

จดุประสงคก์ารเรียนรูเ้พ่ือใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการดา้นสมรรถภาพทางรา่งกาย ดา้นความรู้ ดา้น
ทกัษะการเล่นกีฬาพืน้ฐาน ดา้นคณุธรรม ระเบียบวินยัและการมีน า้ใจนกักีฬา และดา้นเจตคตท่ีิดี
เห็นความส าคญัของการออกก าลงักายและเลน่กีฬา   

2.2 ผูส้อนจะตอ้งจดัและด าเนินการจดักิจกรรมในการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโยการไดล้งมือปฏิบตัจิรงิท าใหเ้กิดสมรรถนะ 

3. สนองต่อความต้องการในการออกก าลังกายของผู้เรียน เพ่ือช่วยให้มี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและสมบูรณอ์ยู่เสมอ ดงันัน้ ในการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาตามปรชัญา 
หลกัการและทฤษฎี ในการเรียนสอนตอ้งมีวิธีการสอนเนือ้หาใหเ้ขา้ใจ มีความรูห้ลกัการของทกัษะ
นัน้ ๆ เพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการฝึกปฏิบตัดิว้ยตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. การเรียนการสอนพลศกึษาโดยใหผู้เ้รียนไดอ้อกก าลงักาย เพ่ือสนองความ
ตอ้งการของร่างกาย แมว้่าจะเป็นจุดแข็งของการเรียนการสอนท่ีส าคญัอย่างหนึ่ง  การเรียนการ
สอนแตล่ะครัง้ตอ้งจดัและด าเนินการเลือกกิจกรรมและวิธีสอนใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการทางพล
ศึกษา ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้ออกก าลังกายเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายและท าให้
รา่งกายแข็งแรงแลว้ ผูเ้รียนยงัจะได ้สิ่งตอ่ไปนี ้ 
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4.1 มีสขุภาพท่ีดี รา่งกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางรา่งกายดี 

4.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการเลน่กีฬาและในการออกก าลงักาย 

4.3 มีทักษะในการเล่นกีฬาพืน้ฐานและสามารถน าไปเล่นในช่วงเวลา
ท่ีวา่งได ้

4.4 เป็นผูมี้คณุธรรม ระเบียบวินยั มีน า้ใจเป็นนกักีฬา  
4.5 ตระหนกัเห็นคณุคา่และความส าคญัของการเรียนพลศกึษา ซึ่งแสดง

ใหเ้ห็นถึงการมีเจตคตท่ีิดีตอ่การเลน่กีฬาและการออกก าลงักาย  
5. มาตรฐานการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษาตามท่ีได้

ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสิ่งท่ีหลักสูตรได้
คาดหวงัไวว้่า เม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนจบตามหลกัสูตร ผูเ้รียนจะมีพฒันาการอย่างไร ดงันัน้ มาตรฐาน
การเรียนรูเ้ป็นจดุมุง่หมายของหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  

6. ผูเ้รียนไดน้  าทัง้ความรู ้ความเขา้ใจและประสบการณต์่าง ๆ ทางกีฬาท่ีได้
จากการเรียนมาแลว้ น าไปเล่นหรือปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้ป็นประโยชนแ์ก่ตนเองในชีวิตประจ าวนั ทัง้ใน
ระหว่างท่ีเรียนอยู่ในสถาบนัการศึกษาหรือหลงัจากไดเ้รียนส าเร็จออกไปประกอบอาชีพการงาน
อยา่งอ่ืนแลว้ก็ตาม     

7. ผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้มีอดุมคตติามหลกัการพลศกึษา  
8. เป้าประสงคใ์นการเรียนรู ้มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ทักษะเบือ้งตน้ทางดา้นกีฬา

และสามารถน าไปใชเ้ล่นในเวลาว่างหรือประโยชนเ์ก่ียวเน่ืองการดแูลสขุภาพ ดงันัน้ คนสอนตอ้ง
น ากิจกรรมกีฬาท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการและมีความสนใจ 

9. ส าหรบัผูเ้รียนในระดบัชัน้ประถมศกึษา ทกัษะกีฬามุ่งเนน้การเรียนในดา้น
ทกัษะการเคล่ือนไหวทางการกีฬาเบือ้งตน้ทั่ว ๆ ไป เพ่ือเตรียมพรอ้มใหผู้เ้รียนน าไปใชใ้นการเล่น
เกมมูลฐานและเกมท่ีจะน าไปสู่การเล่นกีฬาใหญ่ตามล าดับระดบัพัฒนาการของหลักสูตรพล
ศกึษาและส าหรบัผูเ้รียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษา ทกัษะกีฬามุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ทกัษะพืน้ฐานท่ี
ง่าย ๆ ในกีฬาตา่ง ๆ มากกว่าท่ีจะมุง่เนน้ใหเ้ป็นนกักีฬา 

 10. การเรียนรูท้ักษะการเคล่ือนไหวเบือ้งตน้และทักษะกีฬา ผูเ้รียนควรได้
เรียนรูห้รือฝึกหดัตัง้แตว่ยัเดก็  

11. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วม 
เป็นไปตามความสมคัรใจ ไมบ่งัคบั จะท าใหเ้ดก็เลน่ดว้ยความสนกุสนาน  
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12. ผูส้อนตอ้งแจง้ให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในจุดประสงคก์ารเรียนรูน้ั้นโดย
ชดัเจนดว้ยทุกครัง้ท่ีท  าการเรียนการสอน ทัง้นี ้เพ่ือสามารถท าการประเมินจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ตามท่ีคาดหวงัไวว้า่บรรลตุามท่ีตัง้ไวห้รือไม ่ 

13. ผูเ้รียนจะตอ้งมีความพรอ้มทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะ
เคล่ือนไหวในกิจกรรมตา่ง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีและมีสว่นรว่ม 

14. การจดักิจกรรมมุ่งใหผู้เ้รียนไดล้งมือเล่นและเกิดสมรรถนะในการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมโดยก าหนดสถานการณ์จากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จากเจตคติ ทักษะ ความรู้ สังคม 
สมรรถภาพทางกายและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเกมและกีฬานัน้ดว้ยความสขุและเกิดความ
สนกุสนานพรอ้มควบคูก่นัไปอีกดว้ย 

15. การลงมือปฏิบตัิในการเล่นเกม กีฬาหรือการออกก าลงักายตามสภาพ
จรงิ สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

15.1 ไดมี้การแสดงออกทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจและอารมณห์รือความรูส้ึก 
การตระหนกัถึงการท ากิจกรรมตามธรรมชาติของผูเ้รียนจะท าใหเ้กิดความสนกุสนานในการออก
ก าลงักาย  

15.2 ไดมี้โอกาสเล่นและเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ ท าให้ไดอ้อกก าลัง
กาย รา่งกายแข็งแรง ท าใหมี้การเจรญิเตบิโตตามธรรมชาตไิดอ้ย่างเตม็ท่ี 

15.3 ได้มี โอกาสน าความรู้ท่ี ได้เรียน เกิดความสนุกสนานและเกิด
ประสบการณ ์

15.4 มีโอกาสในการเรียนรูเ้รื่องกฎ กติกาในระหว่างเล่นมีเหตุการณ์มี
การกระทบกระทั่ง ผูเ้รียนจะรูจ้กัการยบัยัง้ชั่งใจตอ่เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในระหว่างผู้เล่นดว้ยกนัและ
อ่ืน ๆ อีกมาก ซึ่งสภาพและเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านีจ้ะเป็นเครื่องช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยใจคอ
ผูเ้รียนมีระเบียบวินยั   

15.5 มีโอกาสน าทักษะการเล่นเกมและกีฬามาปฏิบัติท  าให้มีทักษะ
พืน้ฐานการเลน่เกมหรือกีฬานัน้ ๆ ดียิ่งขึน้ไปในตวั  

15.6 ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง
อยา่งแทจ้รงิ ท าใหไ้ดมี้พฒันาการเป็นไปตามล าดบั 

15.7 การแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบตัิออกมาอย่างเต็มท่ีตามความรูส้ึกท่ี
แท้จริงของตนเอง ซึ่งการท่ีใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความรูส้ึกจริง ๆ ของตนเองออกมาจะท าให้ผูส้อน
สามารถสงัเกตพฤติกรรมท่ีแทจ้รงิของผูเ้รียนแตล่ะคนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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15.8 ผลจากการท่ีมีโอกาสไดป้ฏิบตัิจริง การเรียนและการเล่นกีฬาท าให้
ผูเ้รียนรกัและอยากออกก าลงัหรือเลน่กีฬาอีกตอ่ไป 

16. การเรียนการสอนพลศึกษาท่ีดีและท่ีจะบรรลุผลตามท่ีไดว้างไวน้ัน้ ควร
จะบูรณาการหลักการทางด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเป็นแนวทางในการสอนด้วยเสมอ ทั้งนี ้
เพราะว่าการสอนพลศกึษาเป็นวิทยาศาสตร ์ดงันัน้ การเรียนการสอนพลศกึษาท่ีจะท าใหบ้รรลผุล
ดีนัน้ ควรใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตรเ์ขา้มาชว่ยในการสอนดว้ย 

17. ผูส้อนควรน าหลักการทางดา้นจิตวิทยาการกีฬาหรือวิทยาศาสตรก์าร
กีฬามาปรบัใชใ้นวิชาพลศกึษา 

18. ผูส้อนตอ้งมีความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา เพ่ือน ามาประยกุตใ์ช้
กบัการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและการกีฬา โดยการใชห้ลกัวิทยาศาสตรม์าพฒันาผูเ้รียนให้
ถกูตอ้งตามหลกัการของวิชาการ  

19. ท านองและเนือ้รอ้งเพลงกราวกีฬาท่ีเจา้พระยาธรรมศกัดิ์มนตรีไดแ้ต่ง
เนือ้รอ้งและท านอง ชดัเจน ผูส้อนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากท านองและเนือ้รอ้งประกอบการเรียน
การสอน เพ่ือเกิดความสนกุสนาน 

20. เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนนัน้ไดผ้ลดียิ่งขึน้ ผูส้อนควรจะน าจิตวิทยาการ
กีฬามาใชด้ว้ย  

21. การสอนผู้เรียนในแต่ละครัง้นั้นจะบรรลุวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างแท้จริง  
ผูส้อนตอ้งใชว้ิธีสอนท่ีหลากหลาย 

22. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา ผู้สอนควรก าหนดเวลาเรียนให้มีความ
เหมาะสม ควรใชร้ะยะเวลาในการสอนสัน้ ๆ 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์ครัง้ละ 50 นาที จะมีประโยชนต์่อ
ตวัผูเ้รียนมากกวา่วิธีการสอนระยะเวลายาว 

23. ในการสอนผูเ้รียน ผูส้อนควรค านึงถึงความแตกตา่งของผูเ้รียนแตล่ะคน 
พรอ้มทัง้ศกึษาหาสาเหตขุองความสามารถในการการเรียนรูม้าจากสาเหตอุะไร   

24. การสอนทักษะควรสอนให้เห็นภาพโดยรวมก่อนแล้วค่อยท าการแยก
ทกัษะยอ่ย ๆ ออกมา 

25. ความถกูตอ้งในการสอนควรใชก้ารปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัหลกัการดว้ยจะท า
ใหผู้ส้อนท าการวิเคราะหถ์ึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผูเ้รียนได ้

26. การเล่นหรือการปฏิบัติจริงด้วยตนเองนั้น  เพ่ือให้ผู้เรียนไม่ทราบ
สถานภาพของตนเอง ผูส้อนตอ้งแจง้ใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงพฒันาการของผูเ้รียน 
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27. ใชห้ลกัการของสรีรวิทยาทางการกีฬาในการอธิบายถึงผลตอ่รา่งกายและ
จิตใจของผูเ้รียน  

28. สรา้งแรงกระตุน้และแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัต่อการจัดการ
เรียนรูว้ิชาพลศกึษา 

29. การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศกึษา ผูส้อนควรจะระลึกไวเ้สมอวา่ความส าเร็จ
ในการบรรลุตามจุดประสงคข์องผู้เรียนมีความสมัพันธ์กันในทางบวกกับความพึงพอใจจากการ
เรียนรายวิชาพลศกึษาเสมอ 

30. หลกัการท่ีส าคญัการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาจะตอ้งมีการวดัผลและ
ประเมิผล เพ่ือใหค้ะแนนผูเ้รียน ควรจะเป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรูใ้น
แตล่ะดา้นมีคะแนนเทา่ ๆ กนั 

กลา่วโดยสรุป หลกัการและวิธีสอนพลศกึษาจะใหไ้ดผ้ลดีนัน้จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
น าองคค์วามรูด้า้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลศกึษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬามาบูรณาการเขา้ดว้ยกัน 
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนนัน้ไดผ้ลดียิ่งขึน้ ผูเ้รียนมีความสนกุสนานในการเลน่ ไดพ้ฒันาทกัษะการ
เคล่ือนไหวและทกัษะกีฬา ผูเ้รียนไดอ้อกก าลงักาย เพ่ือสนองความตอ้งการของรา่งกาย และท าให้
รา่งกายแข็งแรง เป็นตน้  

6.5 วิธีการสอนวิชาพลศึกษา 
การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศกึษาเป็นกระบวนการท่ีมุง่ใหผู้เ้รียนไดบ้รรลจุดุประสงคก์าร

เรียนรูแ้ละเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในบางดา้น เน่ืองจากลกัษณะของการจดัการเรียนรู้รายวิชาพล
ศึกษา เริ่มตั้งแต่หลักการและปรัชญาการเรียนการสอนจุดประสงค์การเรียนรูล้ักษณะของ
เนือ้หาวิชา กิจกรรมประสบการณท่ี์จดัใหน้กัเรียนและสถานท่ีและอปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบในการสอน
ในวิชาพลศกึษามีความตา่งจากวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนในหอ้งเรียนเป็นอยา่งมาก ดงันัน้ วิธีการสอนบาง
วิธีท่ีน ามาใชจ้ึงจ  าเป็นตอ้งดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะวิชาจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละสภาพ
การของการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษานัน้ตามสมควรไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนใน
วิชาพลศกึษามุง่เนน้ใหน้กัเรียนมีการเรียนรูมี้พฒันาการตามจดุประสงคก์ารเรียนรูท่ี้แตกตา่งกนัใน
หลาย ๆ ดา้นพรอ้ม ๆ กนัดว้ยการปฏิบตัิจริงดว้ยแลว้วิธีการสอนในบางวิธีท่ีน ามาใชจ้ึงตอ้งมีการ
ดดัแปลงใหมี้ความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึน้ การเรียนแบบต่าง ๆ ท่ีผูส้อนอาจจะน ามาดดัแปลง
ผสมผสานหรือน ามาใช้ในการเสริมใหมี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาสามารถบรรลุ
จุดประสงคก์ารเรียนรูต้ามท่ีไดต้ัง้ไวแ้ละมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้  (ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร ์& วร
ศักดิ์ เพียรชอบ, 2561, น, 272-273) ในส่วนของ Singh (2016, p. 21) ได้เสนอวิธีการสอนพล
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ศกึษาว่าหลกัการในสอนพลศกึษา ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสอนเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นในการสอนพลศกึษาให้
มีความหลากหลาย ซึ่ งวิ ธีการสอนพลศึกษา  ได้แก่  บ รรยาย (Lecture Method) สาธิต 
(Demonstration Method) เลียนแบบ  (Imitation Method) ตามใจ  (At-Will Method) สัง เกต 
(Observation Method) ออกค าสั่ง (Command Method) ทัง้นีไ้ดมี้การน าเสนอขัน้ตอนการสอนท่ี
เป็นวิชาทฤษฎี แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นการปฐมนิเทศ (Orientation) ขั้นประยุกตใ์ช ้
( Application of most appropriate method of teaching)  ขั้ น อ ภิ ป ร า ย  ( Discussion)  
และขัน้ตอนการประเมิน (Evaluation)  

ในส่วนของ Duke (2011, p. 7) ไดน้  าเสนอรูปแบบการสอนพลศึกษาท่ีน่าสนใจไว ้7 
รูปแบบ คือ  

1. แบบออกค าสั่ง (Command) เป็นการสอนท่ีครูผูส้อนสมัผสักับผูเ้รียนโดยตรง 
และเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะใหผู้เ้รียนปฏิบตัิอย่างไร ครูผูส้อนมีบทบาทในการอธิบายและสาธิตให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบตัทิกัษะ  

2. แบบฝึกปฏิบตัิ (Practice) เป็นรูปแบบการสอนท่ีพบหรือใชบ้่อยท่ีสุดในวิชา
พลศึกษาจะมีความคลา้ยคลึงกบัแบบออกค าสั่ง ซึ่งครูผูส้อนจะเป็นผูส้าธิตและอธิบายใหผู้เ้รียน
ฝึกทกัษะตา่ง ๆ 

3. แบบแลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกันและกัน (Reciprocal) เป็นการสอนท่ีมุ่งให้
ผูเ้รียนไดแ้สดงความสามารถหรือการปฏิบตัิจากงานท่ีไดร้บัใหไ้ปศึกษาแลว้น ามาสรุปบทเรียน
หนา้ชัน้ อาจมีการตัง้ประเดน็ค าถามและการสรุปองคค์วามรูจ้ากท่ีไดศ้กึษาไป  

4. แบบมอบหมายงานหรือชิน้งาน (Task) รูปแบบการสอนนีค้รูผูส้อนมีหน้าท่ี
ตดัสินใจวา่จะใหเ้นือ้หาสาระความรูอ้ะไรกบัผูเ้รียน โดยท าการมอบหมายงานหรือชิน้งานใหป้ฏิบตั ิ
ซึ่งครูผูส้อนจะตอ้งออกแบบและจดัเตรียมชิน้งานท่ีส าเรจ็แลว้ใหด้เูป็นตวัอยา่ง  

5. แบบใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง (Guided Discovery) รูปแบบการ
สอนนี ้ซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนคน้พบวิธีการดว้ยตวัเองในการเล่นการแข่งขนัและการใชท้กัษะส่วนตา่ง ๆ 
ของรา่งกายใหบ้รรลผุลหรือสามารถแกปั้ญหาได ้ 

6. แบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) รูปแบบการแก้ไขปัญหานี ้ผูเ้รียน
จะต้องน าข้อมูลความรูม้าใช้ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งต้องมีค าตอบท่ี เฉลยไว้
ลว่งหนา้เรียบรอ้ยแลว้  
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7. แบบส ารวจ (Exploration) เป็นรูปแบบการสอนท่ีได้รับความนิยมจากการ
เรียนแบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง โดยรูปแบบการสอนนีจ้ะเป็นประโยชนม์ากกับผูเ้รียนในการไดมี้
อิสระในความคดิ อิสระในการท างาน ซึ่งครูผูส้อนมีบทบาทเป็นเพียงผูชี้แ้นะเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้Bryan และ Sims (2014, pp. 13-17) ไดน้  าเสนอวิธีการสอนในกีฬาชนิด
ตา่ง ๆ ประกอบดว้ย 1) แบบทกัษะง่าย ๆ และแบบทกัษะท่ีซบัซอ้น (Simple and Complex Skills) 
เป็นวิธีการสอนท่ีใชบ้รรยายทกัษะกีฬาตา่ง ๆ จากทกัษะท่ีง่ายไปสู่ทกัษะท่ียากขึน้ 2) แบบฝึกรวม 
(Whole Practice) เป็นการสอนนักกีฬาให้มีทักษะการเคล่ือนไหว ท่ีสมบูรณ์ 3) แบบแยกส่วน 
(Part Instruction) ซึ่งพลศึกษาโดยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการสอนนี ้เม่ือตอ้งการสอนทกัษะท่ีซบัซอ้น
และบางครัง้ก็อนัตราย โดยท าแบ่งการสอนออกเป็นช่วง ๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดห้ยุดทบทวนและฝึก
ปฏิบตัิก่อนท่ีจะปฏิบตัิทักษะรวมทัง้หมด 4) แบบรวม – แยก – รวมส่วน (Whole - Part - Whole 
Instruction) เป็นวิธีการสอนท่ีตอ้งการใหน้กักีฬามีความพยายามในการปฏิบตัทิกัษะโดยผูฝึ้กสอน
หรือครูผูส้อนเป็นผูด้แูลจดัการ ทัง้นีไ้ม่มีวิธีการสอนใดเหมาะสมกบัทกุบทเรียนหรือทกุชั่วโมงเรียน 
ตอ้งขึน้อยู่กบัสถานการณต์า่ง ๆ เช่น ทกัษะท่ีง่ายเหมาะส าหรบัใชว้ิธีการสอนแบบฝึกรวม ทกัษะท่ี
ค่อนขา้งยากเหมาะส าหรบัวิธีการสอนแบบแยกส่วน ทักษะปิดจะเหมาะส าหรบัผูส้อนแบ่งการ
อธิบายเป็นชว่ง ๆ ทกัษะท่ียากจะเหมาะส าหรบัวิธีการสอนรวม – แยก – รวม  

นักวิชาการศึกษา Ferguson (2010, p. 5) ได้น าเสนอวิ ธีการสอนพลศึกษาท่ี
นา่สนใจ 10 วิธี ประกอบดว้ย  

1. แบบออกค าสั่ง (Command) ใช้กับการฝึกทักษะทางกลไกต่าง ๆ เช่น การ
มว้นหนา้ การกระโดดแทมโพรีน 

2. แบบฝึกปฏิบตั ิ(Practice) เหมาะส าหรบัการพฒันาทกัษะทางกลไก  
3. แบบแลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกนัและกนั (Reciprocal) เหมาะส าหรบัการพฒันา

ทกัษะทางดา้นสงัคมในการท างานกบัผูอ่ื้น จากการสงัเกตและการวิเคราะห ์ 
4. แบบตรวจสอบตนเอง (Self-check) เหมาะส าหรบัผู้เรียนในการตรวจสอบ

ผลงานตามเกณฑ์ และมีการพัฒนาดา้นสังคมเช่นเดียวกัน โดยการช่วยเหลือผู้อ่ืนจากความรู้
ความสามารถของตนเอง  

5. แบบสรุปรวม (Inclusion) เป็นวิธีการสอนท่ีครูผูส้อนจะวางแผนใหผู้เ้รียนได้
ด  าเนินการท างานของตนเอง  

6. แบบใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง (Guided Discovery)  
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7. แบบท่ีผูเ้รียนไดเ้ห็นความแตกตา่ง (Divergent) โดยการแกไ้ขปัญหาในการใช้
อิสระทางความคดิ เป็นการฝึกความมั่นใจและการท างานเป็นทีม  

8. แบบบคุคลเดี่ยว (Individual) ครูผูส้อนเป็นผูก้  าหนดและผูเ้รียนวางแผนเรียน 
ตามโปรแกรม  

9. แบบผูเ้รียนเป็นผูร้เิริ่ม (Learner Initiated) ผูเ้รียนสามารถวางแผนโปรแกรม 
การเรียนดว้ยตนเองโดยครูผูส้อนเป็นผูแ้นะน า  

10. แบบสอนดว้ยตนเอง (Self-Teaching) ผูเ้รียนจะมีความรบัผิดชอบสงูในการ 
เรียนตามโปรแกรมท่ีจดัไว ้

ในส่วนของ Mosston และ Ashworth (2008, pp. 293-317) ไดน้  าเสนอวิธีการสอน
พลศึกษาท่ีน่าสนใจจ านวน 11 วิธี ไดแ้ก่ วิธีการสอนแบบออกค าสั่ง (Command Style) วิธีการ
สอนแบบฝึกปฏิบตัิ (Practice Style) วิธีการแลกเปล่ียนความรูซ้ึ่งกันและกัน (Reciprocal Style) 
วิธีการสอนแบบตรวจสอบตนเอง (Self – Check Style) วิธีการสอนแบบสรุปรวม (Inclusion 
Style) วิธีการสอนแบบใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง (Guided Discovery Style) วิธีการ
สอนแบบใหผู้้เรียนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Convergent Discovery Style) วิธีการสอนแบบท่ีให้
ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่าง (Divergent Discovery Style) วิธีการสอนแบบท่ีผู้เรียนออกแบบ
โปรแกรมการเรียนเป็นรายบุคคล (Learner – Designed Individual Program Style) วิธีการสอน
แบบท่ีผูเ้รียนเป็นผูร้ิเริ่ม (Learner – Initiated Style) และวิธีการสอนแบบสอนดว้ยตนเอง (Self-
Teaching Style)  

นอกจากนี ้วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2539, น, 150-151) ไดก้ล่าวว่า การสอนเป็นทั้ง
ศิลป์และวิทยาศาสตรซ์ึ่งในระยะแรกการสอนจะมุ่งท าเพ่ือการทดลองและเพ่ือใช้ความคิด
สรา้งสรรคต์่าง ๆ เท่านั้นแต่ต่อมาในระยะหลังการสอนไดน้ าเอาความรูท่ี้ไดจ้ากงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรท์กุเรื่องท่ีเก่ียวกบัการเรียนรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการสอน รวมทัง้ความรูเ้ก่ียวกบัสิ่งตา่ง ๆ 
ท่ีสมัพนัธก์ับชีวิตมนุษยแ์ละวิธีการท่ีจะสอนนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ครูผูส้อนจะตอ้ง
ผา่นการศกึษาทางดา้นวิชาการตา่ง ๆ ซึ่งเป็นวิชาชีพครู โดยเรียนวิชาบงัคบัหรือวิชาพืน้ฐานส าหรบั
การเป็นครูแลว้ก็ในส่วนของวิชาชีพพลศึกษาตอ้งเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  รวมทัง้การ
ฝึกสอนรายวิชาเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบัครูท่ีจะพิจารณาตดัสินไดว้่าตนเองควรสอนอะไรและ
สอนอยา่งไร ในสภาพการณต์า่ง ๆ ของการเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพการณท่ี์ไมค่อ่ยพรอ้ม
และไม่คอ่ยเพียงพอของพืน้ท่ีขนาดหอ้งเรียนใหญ่เกินไป เวลาสอนไม่มีเพียงพอ อปุกรณไ์ม่พรอ้ม
และไม่เพียงพอขาดแคลน เครื่องอ านวยความสะดวกหรืออปุสรรคอ่ืน ๆ การเรียนการสอนเป็นสิ่งคู่
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กนั เสมือนเหรียญบาทท่ีตอ้งมีดา้นหนา้ดา้นหลงั เพราะแตล่ะสว่นหรือแตล่ะดา้นก็ตอ้งอาศยัซึ่งกนั
และกันจึงจะเป็นเหรียญท่ีสมบูรณ์ ดงันัน้ การเรียนของนกัเรียนจะเกิดขึน้ไดก็้ตอ่เม่ือวิธีสอนและ
ทกัษะการสอนท่ีดีของครูท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้ดีตามมาวิธีสอนของครูเป็นส่วนหนึ่งของการ
น าหลักสูตรไปใช้ ถ้าไม่มีการสอนก็ไม่สามารถจะประเมินไดว้่าหลักสูตรเกิดสัมฤทธ์ิผลหรือไม่
อย่างไ ร การเลือกใชว้ิธีสอนแตล่ะแบบขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมายของการสอนแตล่ะครัง้แตล่ะเรื่องและ
ตอ้งสอดคล้องกับแบบการสอนแบบของหลักสูตรทฤษฎีการเรียนรู้ ปรชัญาการศึกษา รวมทั้ง
ความสามารถของครู ดงันัน้ วิธีสอนท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายจึงควรเป็นวิธีสอนท่ี
เหมาะสมท่ีสุดตามสภาพการหรือตามจุดมุ่งหมายของการสอนแต่ละครัง้  จึงตอ้งใชว้ิธีการสอน
หลาย ๆ แบบเพราะการจะไปใหถ้ึงจุดมุ่งหมายแตล่ะขอ้ก็ตอ้งใชว้ิธีสอนท่ีเหมาะสมเท่านัน้การใช้
วิธีสอนเพียงแบบเดียวหรือแบบใดแบบหนึ่งตลอดไปย่อมก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียนการสอน 
ฉะนัน้ ถา้ครูไม่สามารถใชว้ิธีสอนไดเ้หมาะสมแลว้ก็จะมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของหลกัสูตร 
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและกีฬาท่ีดีควรมีลักษณะกวา้ง ๆ และนักเรียนไดร้บัความรู้
อย่างถูกตอ้ง โดยหลักการด าเนินการสอนพลศึกษาเปรียบเสมือนหัวใจของการสอนพลศึกษา
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีไดห้ลอมรวมเอาความรูใ้นวิชาตา่ง ๆ มาใชท้ัง้หมดไมว่่าจะเป็นความรูพื้น้ฐาน
ทางการศกึษา จิตวิทยา ทกัษะกีฬา สรีระวิทยา การเรียนรูท้กัษะกลไก วิทยาศาสตรก์ารเคล่ือนไหว
การจัดและบริหารชัน้เรียน กล่าวไดว้่าหลกัการด าเนินการสอนพลศึกษา 5 ขัน้ตอน สรุปรวมมา
จากหลักวิชาการต่าง ๆ ทั้งสิน้ ทุกข้อจึงอธิบายไดด้้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร ์หลักการ
ด าเนินการสอนพลศกึษาก าหนดขึน้มา เพ่ือใหค้รูสรา้งสภาพการณข์องการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุใหเ้กิดขึน้
แก่นกัเรียนโดยมีความสอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาทุกขอ้ สอดคลอ้งกับลกัษณะ
ความตอ้งการและความแตกตา่งของนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ เพศ วฒุิภาวะและสอดคลอ้งกบัวสัดุ
อปุกรณส์ถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก หลกัการด าเนินการสอนพลศึกษาจงึมีความเก่ียวขอ้ง
กับวิธีสอนและบริหารการสอนพลศึกษาในชัน้เรียนใหส้อดคลอ้งกับหลกัสูตรและแผนการศึกษา
แหง่ชาติดว้ย หลกัการด าเนินการสอนพลศกึษาเป็นกระบวนการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของ
ครูในการเช่ือมโยงขัน้ตอนแต่ละขัน้ในขณะสอนดว้ย นอกจากนัน้หลักการด าเนินการสอนอย่าง
ก าหนดขึน้โดยอาศยัพืน้ฐานของปรชัญาสาขาต่าง ๆ และทฤษฎีการเรียนรูต้่าง ๆ การสอนในชั้น
เรียนจงึสะทอ้นใหค้นอ่ืนเห็นถึงความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีท่ีครูยึดถือหรือมีอยู่ในตวั
ดว้ยการด าเนินการสอนพลศกึษาตามปกตจิะแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้เตรียม โดยการใหเ้ด็กเขา้แถว ส ารวจรายช่ือนกัเรียนและใหอ้บอุ่นรา่งกาย
เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเตรียมท ากิจกรรม 
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2. ขัน้อธิบายและสาธิต ผูส้อนอธิบายสิ่งท่ีผูเ้รียนจะตอ้งท าสัน้ ๆ แลว้ท าตวัอย่าง
ใหด้หูรือผูส้อนอธิบายแลว้ใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงหรือทัง้สองรว่มกนัท าการอธิบายและสาธิต 

3. ขั้นฝึกหัด แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนฝึกกิจกรรมต่าง ๆ โดยทั่ วถึง แบบฝึกหรือ
โปรแกรมฝึกให้แต่ละกลุ่มฝึกแบบเป็นสถานีในแต่ละทักษะแล้วหมุนเวียนกันไปหรือดูท่ีความ
เหมาะสมของการสอน  

4. ขั้นน าไปใช้ เป็นการน าเอาทักษะต่าง ๆ ท่ีท าการจัดการเรียนการสอน  
เป็นลกัษณะการประเมินผู้เรียนท่ีไดเ้รียนไปแลว้โดยท าการเล่นเกมมีการแข่งขนั เพ่ือประเมินผล
การจดัการเรียนรู ้

5. ขัน้สรุปและสุขปฏิบตัิ เป็นการสรุปผลการเรียนจากบทเรียนผูเ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิเองใหเ้กิดสขุนิสยั ประเมินกิจกรรมท่ีจดัใหผู้เ้รียนว่าบรรลตุามจดุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่
อยา่งไร  

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น, 144-145) ได้กล่าวถึงแนวทางการ
จดัการเรียนรูท้างพลศกึษาและกีฬาในสถานศกึษา โดยสถานศกึษาจะตอ้งการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนได้
บรรลผุลตามความคาดหวงัไวด้งัตอ่ไปนี ้

1. การจัดคาบส าหรับเวลาเรียน ผู้บริหาร และผู้สอนต้องมีการวางแผนการ
จดัการเรียนรูร้ว่มกัน อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โดยด าเนินการจดักิจกรรมเสริมตามความถนดั 
ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. ผูส้อนจะตอ้งมีความช านาญในวิชาชีพพลศึกษา จ านวนเพียงพอ ผูส้อนตอ้ง
เขา้รบัการฝึกอบรมทางพลศกึษาและกีฬาอย่างสม ่าเสมอ โรงเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการพฒันา
ผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ 

3. จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลกัษณะและเพียงพอส าหรบับริการ ผูเ้รียนไดร้บัการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดีในการรบัรู ้
ทางกายจะท าใหมี้บคุลิกภาพท่ีดี 

4. ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรูใ้นสถานศึกษา ควรจะมีความสะดวก ทันสมัย
และเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผู้เรียนส าหรบัท าการศกึษาคน้ควา้ ตลอดจนดแูลรกัษาใหอ้ยู่ใน
สภาพท่ีพรอ้มใชง้านและใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งคุม้คา่ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
ประสบการณว์ฒุิภาวะมีคณุคา่ มีประโยชน ์สามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างสนุกสนาน 
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และปลอดภัย โดยเฉพาะกิจกรรมการท าโครงงาน ควรเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนทุกคนได้จัดท า
โครงงานของตนเอง โดยท่ีท าเป็นรายบคุคลและรายกลุม่ดว้ย 

6. กระบวนการเรียนรูข้องพลศกึษาตอ้งเนน้ท่ีท าใหผู้เ้รียนน าหลกัการแข่งขนัและ
ความรว่มมือมาใชใ้นการด าเนินชีวิตและเขา้ใจในกระบวนการแข่งขนัท่ีถูกตอ้งและร่วมกิจกรรม
การแขง่ขนัตา่งดว้ยความมีน า้ใจนกักีฬาตามวิถีประชาธิปไตย 

กลา่วโดยสรุป วิธีการสอนวิชาพลศกึษามีความหลากหลาย อาจจะมีความเหมาะสม
กบัระดบัชัน้หรือระดบักลุ่มวยั การสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม การส ารวจ การเคล่ือนไหว กิจกรรม
ความรว่มมือ รูปแบบค าสั่งและเปา้หมายวิธีการสอนจะช่วยใหก้ารบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการเรียนรู้
ในแตล่ะครัง้ไมเ่หมือนกนัและท าใหมี้พฒันาการของผูเ้รียนจะเกิดไปพรอ้ม ๆ กนัหลายดา้น  

6.6 ล าดับข้ันตอนการเรียนการสอนพลศึกษา 
วรศกัดิ ์เพียรชอบ (2548, น, 274-292) ไดก้ล่าวถึงล าดบัขัน้ตอนในการจดัการเรียน

การสอนวิชาพลศกึษาวา่มีกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้อบอุ่นรา่งกาย (Warm-up) ในการเตรียมความพรอ้มมี 2 กระบวนการ คือ 
การน าเขา้สูบ่ทเรียนและการพฒันาดงันี ้ 

1.1 การน าเขา้สูบ่ทเรียน 
 จุดมุ่งหมาย เพ่ือเตรียมผูเ้รียนใหพ้รอ้มท่ีจะเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ 

ตอ่ไป หลกัการเป็นขัน้ตอนท่ีผูส้อนตอ้งจดัการการใชเ้วลาอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันี ้1) การเปล่ียน
เครื่องแต่งกายของผู้เรียน 2) การส ารวจผู้เรียนท่ีมาและไม่มาเรียน 3) การแจง้จุดประสงคเ์ชิง
พฤตกิรรม เนือ้หาและหรือกิจกรรมการเรียนการสอน 4) การจดัรูปแบบชัน้เรียน 

1.2 การพฒันา 
จดุมุ่งหมาย เพ่ือบริหารรา่งกายผูเ้รียนใหพ้รอ้มท่ีจะเคล่ือนไหวไดเ้ต็มท่ี เพ่ือ

เตรียมจิตใจผูเ้รียนใหพ้รอ้ม ถือเป็นการสรา้งแรงจงูใจ และเพ่ือกระตุน้และสรา้งเสริมสมรรถภาพ
ใหแ้ก่ระบบอวยัวะตา่ง ๆ  หลักการ 1) อธิบายความส าคญัและประโยชนข์องการบริหารร่างกาย   
2) ใชก้ารบรหิารรา่งกายจากเบาไปหาหนกัและเพียงพอ 3) ปฏิบตัใิหเ้กิดประสิทธิผลตอ่รา่งกายให้
มากท่ีสุด 4) บริหารกลา้มเนือ้ใหญ่ ๆ ทั่วร่างกายก่อนแลว้จึงบริหารกลา้มเนือ้มัดย่อย ๆ เฉพาะ
สว่นท่ีตอ้งใชม้ากในฝึกทกัษะกีฬา 5) ควรก าหนดท่าบรหิารรา่งกายไวโ้ดยไม่ตอ้งอธิบายและสาธิต
ทกุครัง้ และผูเ้รียนจะไดท้ราบความกา้วหนา้ดา้นสมรรถภาพทางกายของตนเองโดยผูส้อนอาจใช้
หลกัการเพิ่มงาน (Overloaded Principle) ก็ได ้6) ส่งเสรมิผูเ้รียนใหส้ามารถและมีส่วนรว่มในการ
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เป็นผูน้  าและผูต้ามในการบริหารรา่งกาย 7) สอดแทรกความสนุกสนานในการบริหารร่างกาย 8) 
เปล่ียนแปลงทา่บรหิารรา่งกายเม่ือนกัศกึษาแสดงอาการเบื่อหนา่ย 

2. ขัน้อธิบายและสาธิต (Explain and Demonstration) เป็นขัน้ตอนการสอนพล
ศึกษา โดยเฉพาะการสอนทักษะและอาศยักระบวนการของผูส้อนเป็นอย่างมาก ดงันัน้ จึงควร
เลือกกิจกรรมการสอนทกัษะมาปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งมากท่ีสดุ จดุมุ่งหมาย เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้ถ้ึงวิธีการ
ปฏิบตัิทักษะและเกิดความรู ้หลกัการ 1) ใชเ้วลาในการอธิบายและสาธิตใหน้อ้ยท่ีสุดและอย่าง
รวบรดั  2) จดัรูปแบบชัน้เรียนใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นและไดย้ินอย่างชดัเจนและทั่วถึง 3) ไม่ใหผู้เ้รียนหนั
หนา้เขา้หาแดดและอย่าใหแ้สงแดดส่องทา้ยทอยนานมากเกินไป 4) ใชว้ิธีการอธิบายและสาธิต
แบบรวม-แยก-รวม จะท าให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะและแสดงถึงความสัมพันธ์ของทักษะ  
5) อธิบายและสาธิตจากง่ายไปหายากและเนน้จดุส าคญั ๆ ของทกัษะตามล าดบั 6) อาจใชผู้เ้รียน
ท่ีมีความสามารถในทกัษะออกมาช่วยสาธิต แต่ตอ้งไม่บ่อยจนเกินไป 7) ไม่ควรเนน้การเรียนการ
สอนโดยผูส้อนมากเกินไป โดยควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ไดท้ดลองและแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง 8) ถา้ใชท้ฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรูจ้ะท าใหช้่วยประหยดัเวลาและพลงังานและจะท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจไดง้่าย ๆ 

3. ขัน้ฝึกหดั (Practice) ขัน้การฝึกหดัและเรียนรูท้กัษะเป็นขัน้ท่ีสอดคลอ้งกบัขัน้
อธิบายและสาธิตซึ่งมีความส าคญัเท่าเทียมกนั เพราะในขัน้นีผู้เ้รียนจะไดฝึ้กปฏิบตัิทกัษะ เพ่ือให้
เกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองเพิ่มเติมจากท่ีผูส้อนไดส้อนไป จดุมุ่งหมาย 1) เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
ตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 2) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าดว้ย
ตนเอง 3) เพ่ือปลกูฝังเจตคตท่ีิดี  

นอกจากนี้ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548, น, 274-292) ได้กล่าวถึงหลักการของ
ผูเ้รียนท่ีจะมีทศันคติท่ีดี มีความสนใจในการเขา้รว่มกิจกรรมการเรียนการสอนจะขึน้อยู่กบัการจดั
วสัด ุอปุกรณ ์การแบง่กลุ่มและการบริหารจดัการเรียนการสอนในขัน้ตอนนี ้โดยค านึงถึงหลกัการ
ดงันี ้  

1. การบริหารการสอนตอ้งใชเ้วลาใหเ้กิดประสิทธิภาพและมีคุณค่าใหม้าก
ท่ีสุดแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่าท่ีอุปกรณ์ให้ผู้เรียนไดฝึ้กปฏิบัติทักษะให้มากท่ีสุดและสรา้ง
แรงจงูใจใหผู้เ้รียนไปฝึกเพิ่มเตมิ  

2. การคิดคน้และการแกปั้ญหาใหเ้วลาผูเ้รียนไดฝึ้กทดลองและแกไ้ขปัญหา
ดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสดุกระตุน้ใหผู้เ้รียนพยายามฝึกทกัษะในการเขา้รว่มกลุม่แบง่กลุม่ใหผู้เ้รียนฝึก
ตามเวลาแลว้สบัเปล่ียนผูเ้รียนท่ีไมเ่ก่งเขา้กลุม่เก่งเพื่อความกา้วหนา้  
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3. แบง่กลุ่มตามความสามารถแบง่กลุม่ผูเ้รียนตามความสามารถใหไ้ดห้ลาย 
ๆ กลุ่มและดูแลการใช้อุปกรณ์ สถานท่ีและความปลอดภัยให้ผู้เรียนฝึกทักษะมากขึน้และ
เปล่ียนไปอยู่กลุ่มท่ีเก่งขึน้เรื่อย ๆ หรือเปล่ียนจากง่ายไปหายากตามล าดบัใหผู้เ้รียนท่ีมีทักษะดี
ชว่ยเหลือเพ่ือน  

4. จดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสปฏิบตัิพรอ้ม ๆ และเหมือน ๆ กันไม่ให้
ผูเ้รียนรอล าดับการฝึกนานเกินไปจัดเตรียมอุปกรณ์และแบ่งหมู่ให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของ
ผูเ้รียน  

5. ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมฝึกปฏิบตัิทกัษะตลอดเวลาของคาบเรียน เพ่ือ
การปกครองและระเบียบวินยัในชัน้เรียน  

6. การฝึกควรเริ่มจากท่ามือเปล่า ฝึกอยู่กบัท่ี การฝึกเคล่ือนท่ี การฝึกรว่มกบั
อปุกรณแ์ละกบัเพ่ือนรว่มชัน้เรียน ตามล าดบั  

7. แบบฝึกตอ้งมีความยากง่ายใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  
8. อตัราสว่นระหวา่งผูเ้รียนกบัอปุกรณค์วรใหน้อ้ยท่ีสดุ ถา้ 1:1 จะดีท่ีสดุ  
9.. การฝึกของผูเ้รียนควรแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ โดยใชแ้บบฝึกท่ีเหมือนกันในทุก

กลุ่มใชแ้บบฝึกท่ีไม่เหมือนกนัของแตล่ะกลุ่ม ถา้ความสามารถของผูเ้รียนไม่เท่ากนัใชแ้บบฝึกท่ีไม่
เหมือนกนัแตท่กัษะเหมือนกนัแลว้คอ่ยหมนุเวียนเปล่ียนกนัไป เพ่ือไมใ่หผู้เ้รียนเบื่อหนา่ย  

10. ผูส้อนควรเดินไปด ูแกไ้ขขอ้บกพรอ่งและใหค้  าแนะน าเพิ่มเติม ผูเ้รียนแต่
ละคนและ แตล่ะกลุม่อยา่งทั่วถึง  

11. ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเหมือน ๆ กัน ผู้สอนควรเรียกผู้เรียนรวมอย่าง
รวดเรว็และอธิบายหรือสาธิตใหมพ่รอ้ม ๆ กนัแลว้จงึแยกออกไปฝึกตามเดมิ  

12. ผูส้อนควรฝึกทกัษะบ่อย ๆ ใหม้ากท่ีสุดจึงจะเกิดการเรียนรูแ้ละเกิดการ
พฒันา  

13. ควรดูแลพืน้ท่ีหรือสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนท่ีอาจก่อให้เกิด
อนัตราย  

14. ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กหดัโดยมีการเคล่ือนไหวรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4. ขัน้น าไปประยกุตใ์ช ้(Application) จดุมุง่หมาย 1) เพ่ือใหผู้เ้รียนไดน้  าทกัษะท่ี
เรียนไปแล้วมาใช้ 2) เพ่ือได้น าสิ่งท่ีเป็นการคิดค้นการเคล่ือนไหวร่างกายมาทดลองใช้ เพ่ือ
ตรวจสอบและประเมินว่าสามารถจะน าไปประยุกตใ์ชไ้ดห้รือไม่และจะปรบัปรุงแก้ไขไดอ้ย่างไร
บา้ง 3) เพ่ือใหเ้กิดความสนกุสนานร่วมกนักับเพ่ือนคนอ่ืน ๆ 4) เพ่ือปลูกฝังคณุลกัษณะท่ีดีใหก้ับ
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ผูเ้รียน เช่น ความมีน า้ใจนกักีฬา การปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบ ความมีศีลธรรมจริยธรรม เป็นตน้ 
หลกัการ 1) น าทกัษะท่ีฝึกหดัท่ีผ่านมาน ามารวมกนั 2) ใชก้ารแขง่ขนัดว้ยเกมหรือประเภทผลดัท่ีมี
การบริหารและกฎกติกาง่าย ๆ โดยใชท้กัษะท่ีเรียนมาแลว้เป็นพืน้ฐานเพ่ือใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วน
รว่ม 3) เนน้กิจกรรมสรา้งสรรค ์4) ผูส้อนควรปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม การอดทน การ รูจ้กัแพ ้
ชนะ รูอ้ภยั ความสามคัคี การเป็นผูเ้ล่นและผูช้มท่ีดี พรอ้มทัง้แกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่ดีและใหผู้เ้รียน
ไดใ้ชค้วามรู ้ความเขา้ใจ น าวิธีการเล่นมาใชใ้หถู้กตอ้ง 5) ผูส้อนควรศกึษาและท าความเขา้ใจใน
พฤติกรรมของผูเ้รียนว่าควรจะส่งเสริมหรือแกไ้ขอย่างไร 6) สรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
แข่งขนั ผูเ้รียนจะไดมี้ความสุขในการเรียน 7) การแบ่งกลุ่มควรมีจ านวนผูเ้รียนเท่ากนัและไม่ควร
เกินกลุ่มละ 8-10 คน จะไดเ้ล่นไดท้ั่วถึง ไม่รอล าดบันาน และควรมีหวัหนา้กลุ่มดว้ย 8) ตดัสินดว้ย
ความยตุธิรรม มิฉะนัน้ผูเ้รียนจะเสียก าลงัใจ 9) ไม่ควรมีกฎ กติกามากมายซบัซอ้น เพราะจะท าให้
เสียเวลาในการซกัซอ้มความเขา้ใจหรืออธิบายมากเกินไป ควรใชเ้วลาอธิบายใหส้ัน้ท่ีสุด 10) ให้
ผูเ้รียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสดงเป็นตวัย่างใหเ้พ่ือนดกู่อนเพ่ือความเขา้ใจตรงกัน 11) ผูส้อนควรท า
ความเขา้ใจในกฎ กติกาและวิธีเล่นเกมบุคคลหรือแบบผลดัใหดี้ก่อนท่ีจะน ามาใชก้ับผูเ้รียน 12) 
ประเมินผลผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนรูถ้ึงความกา้วหนา้ของตนเอง เช่น การเปล่ียนกลุ่มหรือการฝึกจาก
ง่ายไปหายากและประเมินผลเทคนิคการสอน 

5. ขัน้สรุป (Conclusion) จดุมุ่งหมาย เพ่ือสรุปและใหข้อ้เสนอแนะการเรียนการ
สอนและใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตัสิขุนิสยัท่ีดี 

กล่าวโดยสรุป ในการจดัการเรียนการสอนพลศึกษา ใชว้ิธีการใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึก
ปฏิบัติให้มากท่ีสุดและส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสิ่งท่ีเป็นการคิดค้นการเคล่ือนไหวร่างกายมาใช ้
สามารถจะน าไปประยกุตใ์ชไ้ดแ้ละปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดความสนกุสนานรว่มกนักบัเพ่ือนคน
อ่ืน ๆ และปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดีให้กับผู้เรียน เช่น ความมีน า้ใจนักกีฬา การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบ ความมีศีลธรรมจริยธรรม ผูส้อนตอ้งส่งเสริมใหป้ฏิบตัิสุขนิสยัรกัการออกก าลังกาย 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ไดท้ดลองและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

6.7 ทฤษฎีการเรียนรู้ทีใ่ช้ในการเรียนการสอนพลศึกษา 
ทฤษฎีการเรียนรูเ้ป็นความพยายามของนกัจิตวิทยาท่ีจะอธิบายถึงปรากฏการณข์อง

การเรียนรูแ้ละหาค าตอบในปัญหาบางอย่าง เช่น การเรียนรูท่ี้ดีท่ีสุดจะเกิดขึน้มาได้อย่างไร  
กฎของการเรียนรูมี้อะไรบา้ง ทฤษฎีการเรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีก าหนดขอบข่ายของความเขา้ใจและการ
กระท า เพราะทฤษฎีไดอ้ธิบายถึงหลกัความจริง รวมทัง้การจดัรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกัน
เป็นระบบ ระเบียบ ซึ่งเรียกว่า กฎ (Law) นอกจากนัน้ ทฤษฎียงัมีพืน้ฐานหรือองคป์ระกอบมาก
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จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนหลกัความจริงดงักล่าวใหน้่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ ฉะนัน้ ทฤษฎี
การเรียนรูต้่าง ๆ ท่ีน ามาใชถ้า้มีความแม่นตรงและมีคณุค่าในตวัของมนัเองแลว้จะเปรียบเสมือน
เป็นตวัก าหนดแนวทางท่ีจะส่งเสรมิสภาพการณเ์รียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (วาสนา คณุา
อภิสิทธ์ิ, 2539, น, 57-58)  สอดคลอ้งกับ Nixon และ Jewett (1980, p. 41) กล่าวว่า ทฤษฎีการ
เรียนรูเ้ป็นความพยายามของครูในการจดัรวบรวมเง่ือนไขและสภาพการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนและ
หอ้งปฏิบตัิการเขา้ดว้ยกัน เพ่ือท่ีจะส่งเสริมนกัเรียนแต่ละคนใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะของการ
เรียนรู ้ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูท่ี้ใชใ้นการเรียนการสอนพลศกึษา ประกอบดว้ย ทฤษฎีการสรา้งเง่ือนไข 
ทฤษฎีการสรา้งและการเลียนแบบ ทฤษฎีการสรา้งความรูใ้หม่และทฤษฎีการจดักระบวนการของ
ความรู ้

ในส่วนของ Butcher (1975, p. 58) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูค้วรแบ่งออกเป็น 2 
ทฤษฎี ประกอบด้วยทฤษฎีแห่งความสัมพันธ์เช่ือมโยง ซึ่ งเน้นว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย
ความสมัพนัธห์รือความตอ่เน่ืองระหว่างสิ่งเรา้กบัการตอบสนองและทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วาม
เขา้ใจ ซึ่งมีความเช่ือว่าการรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ ความเช่ือหรือทัศนคติของมนุษยมี์ความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้มและจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับประสบการณ์ในการเรียนรู ้
และทฤษฎีสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง กบัทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจ   

นอกจากนี้ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2539, น, 58-72) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
น  ามาใชส้อนวิชาภาคปฏิบตัทิางพลศกึษา วา่ควรแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ สรุปไดด้งันี ้

1. ทฤษฎีการสรา้งความสมัพนัธต์อ่เน่ือง (Association Theory) หรือทฤษฎีแห่ง
การสรา้งความสัมพันธ์เช่ือมโยง (Connectionism Theory) หรือทฤษฎีสิ่งเรา้กับการตอบสนอง 
(Stimulus and Response Theory) หรือทฤษฎี เอส-อาร ์(S-R Theory) ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎี
ย่อย ไดแ้ก่ ทฤษฎีการเช่ือมโยง (Bond Theory) หรือทฤษฎีสิ่งเรา้กับการตอบสนองหรือทฤษฎี
สมัพนัธ ์(Connectionism Theory) เป็นทฤษฎีการลองผิดลองถูก (Trail and Error Theory) โดยมี
กฎการเรียนรู ้3 ขอ้ คือ  1) ทฤษฎีการลองผิดลองถกู (Trail and Error Theory) การลองผิดลองถกู 
น าไปสู่การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้ (S) กับการตอบสนอง (R) และการเรียนรู ้เป็นการมีการ
เช่ือมโยงระหวา่งสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง การลองผิดลองถกูจะใชเ้วลานานและใชห้ลายวิธีจนกว่า
จะพบวิธีท่ีเหมาะสมและดี หรือแกปั้ญหาไดถ้กูตอ้งกบัเหตกุารณแ์ละสภาพการณก็์จะจ าและน าวิธี
นัน้ไปใชต้่อไปจนเกิดการเรียนรูข้ึน้มา 2) กฎการเรียนรู ้3 กฎ ประกอบดว้ย กฎของผล (Law of 
Effect) กฎของความพรอ้ม (Law of Readiness) กฎของการฝึก (Law of Exercise) ซึ่งกฎทั้ง  
3 กฎมีความสมัพนัธก์ัน คือ กฎของผลท าใหผู้เ้รียนเรียนรูแ้ละเกิดปฏิกิริยาตอบสนองท่ีจะน าไปสู่
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ความพอใจได ้ซึ่งในขณะเดียวกนั กฎของการฝึกหดัก็แสดงใหเ้ห็นว่าการกระท าซ า้ ๆ เพียงเท่านัน้
ไม่สรา้งความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้กับการตอบสนองเท่าท่ีควร นอกจากว่าจะมีความ
พอใจหรือไดท้ราบผลท่ีตามมาประกับกับมีความพรอ้มดว้ย ดังนั้น กฎท่ีส าคัญคือ กฎของผล
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) ของพาฟลอป ซึ่งจะตอ้งมี
สิ่งเรา้เกิดขึน้ก่อนจึงจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามมา ดงันัน้ ผูส้อนตอ้งสรา้งเง่ือนไขจนท า
ให้ผูเ้รียนเกิดการกระท าหรือเกิดการปฏิบัติเป็นอัตโนมัติ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบแสดงการ
กระท า (Operant Conditioning Theory) ของ สกินเนอร์ เป็นความต้องการใช้การเสริมแรง
ทางบวกเป็นตวัก าหนดหรือตวัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนเกิดความพยายาม
ในการแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมาซ า้แลว้ซ า้อีกดว้ย ในการสอนวิชาพลศกึษาผูเ้รียนตอ้งฝึก
และปฏิบตัิใหผู้ส้อนไดเ้ห็นเสียก่อนว่าท าไดถู้กตอ้งหรือไม่ ตัง้ใจฝึกหรือไม่เพียงไร ผูเ้รียนจึงจะ
ไดร้บัรางวลัหรือการเสริมแรงท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม ซึ่งจะสง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจและเกิด
การเรียนรูท่ี้ถกูตอ้งและมั่นคงยิ่งขึน้ตอ่ไปอีกและทฤษฎีการจดักระบวนการของความรูห้รือการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ( Information Processing Theory) เป็นทฤษฎีผลย้อนกลับ (Feedback 
Theory) การประสบความส าเร็จเบือ้งตน้ในการใชค้วามสามารถหลาย ๆ อย่างในการเรียนรู ้การ
ทบทวนความรู้ความจ าทั้งท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านจิตใจและการเรียนรูด้้วยกลไกนั้นต้องใช้
เวลานานพอสมควร ดงันัน้ ผูส้อนควรใหเ้วลาแก่ผูเ้รียนใหม้ากพอสมควรและควรใหผู้เ้รียนไดใ้ช้
ความสามารถหลายอย่างประกอบกันไปด้วย  และทฤษฎีเก่ียวกับความสัมพันธ์ต่อเน่ือง 
(Contiguity Theory) หรือ (Information Processing Theory) เป็นการฝึกซ า้ ๆ กันนัน้มีประโยชน์
ต่อการเรียนรูข้องบุคคลแต่ละคนและควรค านึงว่าสิ่งเรา้นัน้จะท าใหเ้กิดการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง
ขึน้มาอีกไดข้ึน้  ในวิชาพลศึกษา ทฤษฎีของกรูทรีสามารถน าไปประยุกตไ์ดก้ับการเรียนรูท้ักษะ 
ตอ้งแน่ใจว่าการเคล่ือนไหวรา่งกายส่วนต่าง ๆ ของตนมีความถกูตอ้งทกุครัง้ และตอ้งระมดัระวงั
เก่ียวกบัสิ่งเรา้รอบตวัดว้ย  ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ในวิชาพลศึกษา ผูส้อน
มีบทบาทส าคญัท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจในความตอ้งการของตนเอง ผูส้อนท่ีมีความเขา้ใจ
ในพืน้ฐานทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาดีจะสามารถกระตุน้ผูเ้รียนไดดี้ ผูส้อนจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ประกอบการสอนท่ีถกูตอ้งและมีความหมายต่อผูเ้รียนดว้ยการวางแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
ดว้ย เพ่ือใหผู้เ้รียนแสดงการตอบสนองท่ีถูกตอ้งออกมา การฝึกท่ียาวนาน ฝึกมาก และขาดการ
เสรมิแรงจะมีผลตอ่การเรียนรู ้ผูเ้รียนไมส่ามารถประสบผลส าเร็จไดอ้ยา่งดีท่ีสดุหรือไดเ้ทา่ท่ีเคยท า
ไว ้ถา้ไดพ้กัระหวา่งเวลาฝึกแลว้ความเก็บกดจะลดลงและในวนัตอ่มาผูเ้รียนก็จะสามารถท าไดอี้ก 
ดงันัน้ ระยะเวลาของการฝึกจงึมีบทบาทส าคญัตอ่การเคล่ือนไหวของผูเ้รียน  ผูส้อนไม่ควรใชเ้วลา
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ในการฝึกนานเกินไป แตถ่า้จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงเสริมเขา้ช่วยควรหยุดพกัระหว่างฝึก การชมเชย การ
ใหฝึ้กสิ่งท่ีถกูตอ้ง เป็นตน้ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบปัญญา (Cognitive Theory) หรือทฤษฎีส่วนรวม 
(Whole Theory) หรือทฤษฎีสนาม (Field Theory) การจัดการเรียนรูใ้นวิชาพลศึกษาจ าเป็นตอ้ง
ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นทักษะท่ีเรียนโดยส่วนรวมเสียก่อน เม่ือมีความรูใ้นทักษะและเขา้ใจในหลักการ
ปฏิบตัแิลว้จงึแยกแยะออกเป็นส่วนยอ่ยและใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นทกัษะโดยส่วนรวมอีกครัง้หนึ่ง ในการ
สอนของผูส้อนจึงตอ้งมีทัง้การอธิบายและสาธิตประกอบกันไป ทฤษฎีการสรา้งรูปแบบและการ
เลียนแบบ (Model in and Imitation Theory) ของแบนดูรา ในวิชาพลศึกษาผู้สอนต้องเป็น
ตวัอย่างท่ีดีใหแ้ก่ผูเ้รียน มีความสามารถเป็นอย่างดีในการอธิบายและสาธิตทกัษะตา่ง ๆ ผูเ้รียนก็
จะเกิดการเรียนรูข้ึน้มาและจดจ าเอาไปใชต้่อไปได ้ในการเอาไปใชน้ัน้อาจเป็นไปในลกัษณะของ
การเลียนแบบโดยตรงทัง้หมดหรือว่าเป็นการดดัแปลงบางส่วนไปผสมผสานกบัรูปแบบของตนเอง
ขึน้มาใหม่ก็ได ้ทฤษฎีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจขึน้มาใหม่ (Cognitive Restructuring Theory) 
ผูส้อนควรเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้บบหยั่งเห็นมากกว่าการใชค้วามจ าหรือใชท้กัษะทางกาย
เพียงอย่างเดียวและควรส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยการแกปั้ญหาดว้ย ผูส้อนควรช่วย
ใหผู้เ้รียนไดมี้ความสามารถในการเช่ือมโยงหรือสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ดิมท่ีถูกเก็บ
เอาไวใ้นสมองกบัความรูใ้หม่ท่ีเพิ่งจะไดร้บัการสรา้งความรูข้ึน้มาใหมใ่นลกัษณะนีจ้ดัเป็นการสรา้ง
ความคิดรอบยอด โดยใชส่ื้อการสอน อุปกรณป์ระกอบการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีการถ่าย
โยงการเรียนรู ้(Transfer of Learning Theory) การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ป็นประสบการณ์หรือการ
กระท าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมหรือการกระท าในครัง้ตอ่ ๆ ไป การถ่ายโยง
การเรียนรูมี้ 3 ลักษณะ ไดแ้ก่ 1) การถ่ายโยงการเรียนรูท้างบวก เป็นการถ่ายโยงในทางท่ีดีหรือ
น าเอาประสบการณท่ี์ดีไปใชห้รือประสบการณเ์ก่ามีอิทธิพลตอ่ประสบการณใ์หม่ในทางท่ีดีในวิชา
พลศึกษา 2) การถ่ายโยงการเรียนรูท้างลบเป็นการถ่ายโยงในทางท่ีไม่ดี หรือประสบการณเ์ก่ามี
อิทธิพลต่อประสบการณ์ใหม่ ในทางท่ีไม่ดี ในวิชาพลศึกษาบางครัง้อาจเกิดการถ่ายโยงใน
ลกัษณะนีข้ึน้มาได ้เช่น กีฬาเทนนิสกับแบดมินตนัมีทักษะพืน้ฐานท่ีเหมือนกัน คือ การก้าวเทา้ 
การถ่ายน า้หนกัตวั การตามแรง และการจบัแรก็เกต 3) การถ่ายโยงการเรียนรูท่ี้เป็นศนูย ์เป็นการ
ถ่ายโยงท่ีไม่มีอิทธิพลใดมากระทบกระเทือนซึ่งกนัและกนั ประสบการณเ์ดิมไม่มีอิทธิพลเก่ียวขอ้ง
หรือท าให้เกิดการเรียนรูใ้หม่ ประสบการณ์สองอย่างจึงไม่มีความสัมพันธ์กัน และทฤษฎีจิต
วิเคราะหเ์ก่ียวกับการเรียนรู ้(Psychoanalytic Theory of Learning) ของ ฟรอยด ์แสดงใหเ้ห็นว่า 
ถา้บคุคลสามารถใชส้ติปัญญาควบคมุพฤติกรรมของตนเองไดแ้ลว้ การเรียนรูก็้จะเกิดขึน้ไดอ้ย่าง
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มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ไม่ว่าจะท าอะไรก็ตามควรคิดไตร่ตรองใหร้อบคอบเสียก่อนท่ีจะตดัสินใจ  
ลงไป 

จากการศึกษาทฤษฎีสรุปไดว้่า ในการสอนพลศึกษา ผูส้อนจะตอ้งศกึษาทฤษฎีการ
เรียนรูแ้บบต่าง ๆ เพ่ือจะช่วยผู้เรียนไดร้บัความรู ้ไดร้บัประสบการณ์ท่ีดี มีความสนุกสนาน มี
สขุภาพท่ีแข็งแรงสมบรูณแ์ละมีทศันคติท่ีดีตอ่วิชาพลศกึษาและการออกก าลงักาย โดยและผูส้อน
เขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกในขณะจดักิจกรรม  ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้
เหมาะสม สนองตอบต่อความตอ้งการ ศักยภาพ และพฤติกรรมตามวัยของผู้เรียน เพ่ือใหก้าร
จดัการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพสงูสดุ ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการน าทฤษฎีการเรียนรูท้างพลศกึษาจะตอ้ง
น าไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการในการพฒันาคณุภาพ 

7. การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 
ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (21ST Century Skills) ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

เป็นความสามารถท่ีนักศึกษาในปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งประสบความส าเร็จในอาชีพการงานในยุค
ขอ้มูลข่าวสารทกัษะอนาคต ไดแ้ก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสรา้งสรรค ์การท างาน
ร่วมกัน การส่ือสาร การรูส้ารสนเทศรูเ้ท่าทันส่ือ ความรูด้า้นเทคโนโลยี ความยืดหยุ่น ผลผลิต 
ความเป็นผูน้  า ความคิดริเริ่ม ทกัษะทางสงัคม ทกัษะเหล่านีมี้จดุมุ่งหมาย เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนตาม
ทนัยุคสมัยใหม่ในปัจจุบนั ทกัษะแต่ละอย่างมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัในการช่วยผูเ้รียน ทกัษะการ
เรียนรู้ในการปรับตัวและสภาพสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีทันสมัย  ท่ามกลางการเกิดการ
เปล่ียนแปลงความเป็นสงัคมเมือง แทรกอยูใ่นความเป็นชนบท มีการใชเ้ทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีการรบั-ส่งขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ แบบเขา้ถึงทกุท่ี ทกุเวลา อย่าง
กว้างขวาง ทักษะการรบัรูมุ้่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง เผยแพร่ช่องทางและ
เทคโนโลยีเบือ้งตน้ มีการก าหนดแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือและขอ้เท็จจรงิเพ่ือแยกขอ้มลูท่ีผิดจากการ
คน้ควา้ โดยเฉพาะขอ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพ สดัส่วนของคนวยัท างานเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และภายใต้ความเป็นโลกเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ คนขาดกาลเทศะการใช้เทคโนโลยี  
ท่ีมีการผลิตและพัฒนาใชง้านอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบนัโลกไดเ้ขา้สู่ยุคศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุม
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-2100  เป็นยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ครูผู้สอน
จ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการสอนและสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ผู้เรียน 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเกิดการค้นพบองค์ความรูใ้หม่
ตลอดเวลา ส่งผลต่อชีวิตเป็นสิ่งท่ีตอ้งพิจารณา เพราะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวและในการน าไป
ประกอบอาชีพ (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ., 2559, น, 1)  ทักษะในการ
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เรียนรูท่ี้ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการคิด 
(Arithmetic) และทักษะส าหรบัการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะทางการสรา้งสรรค ์ทักษะ
ดา้นความเขา้ใจตา่งวฒันธรรม ทกัษะเก่ียวกบัความรว่มมือ ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศและ
รูเ้ทา่ทนัส่ือ ทกัษะทางคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและทกัษะอาชีพและ
ทักษะส าหรับการเรียนรู้ (Career and learning skills) ซึ่ งทักษะ 3R 7C นั้น  จะส่งเสริมให้
นกัศกึษาเป็นบณัฑิตในยคุศตวรรษท่ี 21 โดยท่ีพรอ้มจะเรียนรูต้ลอดชีวิตไดอ้ย่างยืดหยุ่น (Trilling 
& Fadel, 2009, P. 38) สอดคลอ้งกับ พิมพันธ์  เดชะคุปต ์และ พเยาว ์ ยินดีสุข (2561, น, 41) 
กลา่ววา่ การเรียนรูเ้ชิงรุก หรือ Active Learning เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มุง่เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ไดล้งมือปฏิบตัิ และลงมือท าชิน้งานและยงัตอ้งมี Ethical Person เป็นผูท่ี้มีหลกั
คณุธรรมและมีจริยธรรม การศกึษาในประเทศไทยตอ้งไดร้บัการพฒันา เพ่ือเตรียมความพรอ้มใน
การเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจโลกและเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยการผลิตประชากรท่ีมีทักษะการ
แข่งขันสูงในโลกท่ีประสบกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษา
จ าเป็นตอ้งอาศัยประสิทธิภาพจากการจัดการการเรียนรูร้่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนการ
จดัการการเรียนรูใ้นยคุใหม่แตกตา่งจากการจดัการการเรียนรูใ้นอดีตท่ีผูเ้รียนตอ้งอาศยัการศกึษา
โดยการถ่ายทอดวิทยาการจากประสบการณ์ของผู้สอนหรือหนังสือ  ต าราของผู้เรียน การ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาแบบไรขี้ดจ ากัด ผู้เรียนสามารถคน้ควา้หาความรูจ้ากแหล่งขอ้มูลท่ี
หลากหลาย  บทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้คอยแนะน าให้ผูเ้รียนมีวิธีการท่ีสามารถฝึกฝนให้เกิด
ทกัษะการเรียนรูร้อบดา้น สามารถบูรณาการความรูต้่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและสังคม 
สามารถแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ไดโ้ดยใชส้ติปัญญา สามารถด ารงอยูภ่ายในโลกความเป็นจริงไดอ้ยา่ง
ปกติสุข (วิจารณ์ พานิช, 2558, น, 3-14)  สอดคลอ้งกับ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ. (2559, น, 5-6) กล่าวว่า ส าหรับการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 การน าเอา
เทคโนโลยีต่างเขา้มามีบทบาทและมีส่วนรว่มต่าง ๆ ในการท่ีจะถ่ายทอดความรูจ้ากครูผูส้อนมา
มอบใหก้ับผูเ้รียนและผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนรว่มในการเรียนการสอนต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึน้ การน า
เทคโนโลยีไปใชร้ว่มส่งผลใหก้ับผูเ้รียนไดเ้กิดความท่ีจะสนใจเขา้ใจ ร่วมสนุกสนานและเกิดสรา้ง
ความกระตือรือรน้ท่ีจะสนใจในการศึกษาและการเรียนรูต้่าง ๆ ไดเ้พิ่มมากขึน้  ปรากฏการณท่ี์มี
บทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทักษะการด าเนินชีวิต ซึ่งทุกคนตอ้งตระหนกัท่ีจะน าไปสู่เหตุผลและ
ประเด็นบทบาทครู วิธีการเรียน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรูแ้ละบทบาท
ชองชมุชนทอ้งถ่ิน มีดงัตอ่ไปนี ้
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1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) เทคโนโลยีเป็นรากศพัทท่ี์กวา้งใหญ่และมี
การพฒันาอยู่ตลอดเวลาดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดก้า้วไปขา้งหนา้ในเกือบทกุดา้นของชีวิต
และในอนาคตอาจแทนท่ีความสามารถของมนษุยเ์ป็นการเสรมิท่ีสรา้งความสามารถเหนือมนษุย์
ดงันัน้ ทักษะดา้นเทคโนโลยี จึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากและหลีกเล่ียงไม่ได ้ซึ่งตอ้งพัฒนา
ทกัษะส าหรบัเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตและคิดพฒันาผลิตภัณฑ ์นวตักรรมท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านอยา่งเหมาะสมตอ่คณุภาพชีวิตในสภาพจรงิ  

2. โลกเศรษฐกิจและการคา้ (Commercialization & Economy) เป็นกลไกส าคญัใน
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ จนถึงปัจจบุนั มีงานวิจยัมองถึง
กลยทุธแ์ละนโยบายท่ีจ าเป็นส าหรบัการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยส าหรบัการท่ีมีเทคโนโลยี
สงู เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาการลงทนุ ส าหรบัประเทศตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถในการคิดคน้
และเรง่กระบวนการพฒันาระบบนวตักรรม 

3. โลกาภิวัตนก์ับเครือข่าย (Globalization and Network) การคา้ระหว่างประเทศ
มุง่เนน้ไปท่ีการคาดการณผ์ลกระทบตอ่เศรษฐกิจภายในประเทศ ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้ง
ของโลกาภิวตันมี์การเปิดประเทศสู่การคา้โลกและตลาดการเงิน การจดัหาแรงงานและทางเลือก
ในการลงทุน อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ดังกล่าวอาจขยายออกไป นอกเหนือจากผลลัพธ์ทาง
เศรษฐกิจในขอบเขตทางสงัคมของกิจกรรมของมนษุยโ์ดยทั่วไป สิ่งส าคญัท่ีสดุเก่ียวกบัพลวตัของ
ตลาดแรงงานของโลกาภิวตัน ์การลดการคุม้ครอง การจา้งงานของคนงานและการลดลงของความ
หนาแน่นของสหภาพแรงงานส่งผลเสียตอ่สภาพการท างาน ระดบัคา่จา้ง การหมนุเวียนแรงงานท่ี
เพิ่มขึน้และภูมิศาสตร ์ความคล่องตวัและลดการใชเ้วลาว่าง ดงันัน้ การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจท่ี
เกิดจากกระแสโลกาภิวตันด์งักล่าวจะส่งผลเสียตอ่การสรา้งเครือข่ายสงัคมออนไลนท่ี์ใชเ้วลายาม
วา่ง  

4. สิ่งแวดลอ้มและพลงังาน (Environmentalization and Energy) ในอนาคตโลกได้
พัฒนาการน าเทคโนโลยีและทรพัยากรมาใช้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอันเป็นผลมาจากการใช้
พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติท่ีเพิ่มขึน้และการปล่อยมลพิษท่ีสูงขึน้  โดยไม่นึกถึงสภาพความ
สมดุลของสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาจากสภาพแวดล้อมขึน้มากมาย ดังนั้น การเรียนรู ้
แกปั้ญหาจะเป็นการช่วยเหลือกันหรือท างานร่วมกันมากขึน้ โดยใชค้วามรว่มมือในการท่ีจะช่วย
รกัษาสมดลุทางธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มก็ 
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5. ความเป็นเมือง (Urbanization) วิธีท่ีสังคมปรบัตัวเขา้กับการเปล่ียนแปลง ส่วน
ใหญ่เป็นกระบวนการในเมืองต่าง ๆ ก่อตวัขึน้และมีขนาดใหญ่ขึน้ เม่ือมีผูค้นจ านวนมากขึน้เริ่ม
อาศยัและท างานในพืน้ท่ีความเป็นเมือง ประชากรท่ีเปล่ียนจากชนบทเป็นเขตเมือง สดัส่วนของ
ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในพื ้นท่ีชนบทลดลง มีความแตกต่างจากการเติบโตของเมือง ในขณะท่ีการ
ขยายตวัของเมืองหมายถึงสดัส่วนของประชากรทัง้หมดของประเทศท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีจดัอยู่ใน
ประเภทเมือง การเตบิโตของเมืองจ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี คาดการณว์า่ภายในปี 2050 
ประมาณ 64 % ของโลกก าลังพัฒนาและ 86 % ของโลกท่ีพัฒนาแล้วจะกลายเป็นเมือง  
ซึ่งเทียบเท่ากบัชาวเมืองประมาณ 3 พนัลา้นคนภายในปี 2050 ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในแอฟริกา
และเอเชีย องคก์ารสหประชาชาติไดค้าดการณไ์ว้ว่า การเติบโตของประชากรทั่วโลกเกือบทัง้หมด
ตัง้แตปี่ 2017 ถึง 2030 จะเป็นตามเมืองตา่ง ๆ โดยมีชาวเมืองใหม่ประมาณ 1.1 พนัลา้นคนในอีก 
10 ปีขา้งหนา้ ดงันัน้ ชีวิตในอนาคตจะอยูก่บัการคา้และเทคโนโนโลยีดจิิทลักนัมากขึน้ 

6. คนจะอายยืุนขึน้ (Ageing & Health) การสงูวยัอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องเก่ียวกับ
การสรา้งสภาพแวดลอ้มและโอกาสท่ีช่วยใหผู้ค้นสามารถเป็นและท าสิ่งท่ีใหค้วามส าคญัไปตลอด
ชีวิต ทกุคนสามารถรบัรูถ้ึงความชราไดอ้ย่างมีสขุภาพดี ความกา้วหนา้ทางการคิดผลิตภณัฑท์าง
ยา การรกัษาพยาบาล การเขา้ถึงองคค์วามรู ้ความรูเ้ทา่ทนั ส่ือ สารสนเทศจะท าใหท้ราบขอ้มลูกบั
สุขภาพหรือการรกัษาทางการแพทย์ ผู้คนทั่ วโลกมีอายุยืนยาวขึน้ วันนีค้นส่วนใหญ่สามารถ
คาดหวงัใหมี้ชีวิตอยูใ่นวยัหกสิบเศษขึน้ไปได ้ภายในปี 2050 คาดวา่ประชากรโลกท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้
ไปจะมีทัง้หมด 2 พนัลา้นคน เพิ่มขึน้จาก 900 ลา้นคนในปี 2558 ปัจจบุนั 125 ลา้นคนมีอาย ุ80 ปี
ขึน้ไป ภายในปี 2050 จะมีผูค้นจ านวนมาก (120 ลา้นคน) ท่ีอาศยัอยู่ในประเทศจีนเพียงล าพัง
และ 434 ลา้นคนในกลุ่มอายุนีจ้ะอยู่ทั่วโลก ภายในปี 2050 80 % ของผูสู้งอายุทัง้หมดจะอยู่ใน
ประเทศท่ีมีรายไดต้  ่าและปานกลาง  คนรุน่ใหมมี่นอ้ยลง ผูส้งูอายจุะมากขึน้  

7. อยู่กบัตวัเอง (Individualization) การรบัรูข้องบุคคลภายในกลุ่มหรือการระบุหรือ
การพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาส่วนบุคคล ภายใต้ค  าว่า 
individuation ในสงัคมวิทยาและทฤษฎีการเมือง กระบวนการสู่ปัจเจกนิยมในยุคปลายสมยัใหม ่
บุคคลจ าเป็นตอ้งสรา้งชีวิตของตนเองมากขึน้ ในดา้นเศรษฐศาสตร ์การเก็บภาษีแยกต่างหาก
ส าหรบัคู่สมรส โดยใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือรองรบัความแตกตา่งระหว่างบคุคลและต่อไปการเรียนรูผ้่าน
ชอ่งทางเทคโนโลยีมากขึน้  

กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิด
คณุลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 โดยผูเ้รียนจะตอ้งใชค้วามรูใ้นสาระหลกัไปบูรณาการรวมทัง้สั่งสม
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ประสบการณ์รว่มกับทกัษะ 3 ทกัษะ เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะดา้น
การเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ ส่ือ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งนี ้ ส  านัก
บรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย สพฐ. (2559, น, 8)  ไดเ้สนอแนวคิดในการจดัการเรียนรูใ้น
การจดัการศกึษาส าหรบัทกัษะแหง่อนาคต ดงัรูปภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2 แนวคดิทกัษะแหง่อนาคต 

 
7.1 ทักษะเพือ่ด ารงชีวิตในศตวรรษที ่21  

นวตักรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงวิธี ในการส่ือสาร ท างาน 
และวิถีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างต่อเน่ืองและระบบการศึกษาท่ีสะท้อนถึงพลวัตนี ้  สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในปัจจบุนัและอนาคตในสงัคม ตลาดแรงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด สถานการณ์โลกในยคุขา้งหนา้จะมีการน าเครื่องจกัรกลมาใชใ้นการเพิ่มผลผลิตแทนการใช้
แรงงานแบบเดิม จากสถานการณปั์จจุบนัจะเห็นว่าบุคคลท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ัน้จะตอ้งมี
ทกัษะในการเผชิญกับโลกท่ีซบัซอ้นขึน้จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะดงัท่ี วิจารณ ์พานิช (2555, น, 16-
21) ไดส้รุปดงันี ้

1. ทักษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ในศตวรรษท่ี 21 ความพรอ้มของผูเ้รียน
เก่ียวกบัการเรียนรูน้วตักรรม ทกัษะพืน้ฐานท่ีมนษุยท์กุคนตอ้งเรียนรู ้เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลง
เร็วขึน้เรื่อย ๆ และมีความซับซ้อน  ซ่อนเง่ือนมากขึน้ คนท่ีอ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวตักรรมจะเป็นคนท่ีตามโลกไม่ทนั การด าเนินชีวิตในสงัคมจะมีความยากล าบาก 
ดงันัน้ วิธีออกแบบการเรียนรู ้เนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวิต ใชห้ลกัการตอ้งมีความรูร้ว่มกันและสรา้ง
ความรูเ้อง โดยการเรียนรูเ้ป็นทีม  
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2. ทกัษะดา้นเทคโนโลยี ส่ือและสารสนเทศ ในสภาพปัจจบุนัมีความจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้ช่น คอมพิวเตอร ์เครื่องเล่นมีเดีย GPS พีดีเอ เครื่องมือเครือข่ายและเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพ่ือบูรณาการจดัการ เขา้ถึงและสรา้งขอ้มูล เพ่ือใหท้  างานไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ ในความรู ้
ระบบเศรษฐกิจควรเขา้ใจประเดน็ทางกฎหมาย/จรยิธรรมเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. ทักษะดา้นชีวิตและอาชีพ ในยุคปัจจุบันการจะท างานจะตอ้งมีการปรบัตัว 
รูจ้กัยืดหยุ่นและความคดิรเิริ่มสรา้งสรรคแ์ละเป็นของตวัเอง ทกัษะทางสงัคมและขา้มวฒันธรรม มี
ภาวะความเป็นผูน้  าและความรบัผิดชอบ (Responsibility) เป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต(Productivity) 
และความรบัผิดชอบเช่ือถือได ้(Accountability)  

วิจารณ ์พานิช (2555, น, 16-21) ไดก้ลา่วถึงทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรม มีดงันี ้ 
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) เป็นความสามารถในการใช้ความรู ้ข้อเท็จจริง และข้อมูลในการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ไดห้มายความว่าทุกคนจ าเป็นตอ้งมีค าตอบในทันที แต่หมายความว่า
บคุคลตอ้งสามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง ประเมินปัญหาและหาทางแกไ้ข ความสามารถในการพฒันา
วิธีแกปั้ญหาท่ีคิดมาอย่างดีภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เป็นทกัษะท่ีบคุคลใหค้วามส าคญัอย่าง
มาก มีการสรา้งทกัษะการคิดในแบบเป็นเหตเุป็นผลทัง้แบบอุปนยั ( inductive) และแบบอนุมาน 
(deductive) และการคิดกระบวนการระบบ (systems thinking) มีความน่าเช่ือถือ รูจ้ักวิธีการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และแนวทางท่ีแตกต่างจากการยอมรบั การตัง้ค  าถามส าคญัท่ีจะช่วยท าให้
ความกระจา่งในมมุมองตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูท่างออกท่ีดีกวา่  

2. การส่ือสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งการทกัษะของการส่ือสารและความรว่มมือท่ีกวา้งขวางและลึกซึง้ การส่ือสาร
เป็นเพียงการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนขอ้มูลกับเพ่ือนร่วมงาน การส่ือสารไม่ไดมี้ส่วนช่วยในการ
ท างานร่วมกัน แต่การท างานรว่มกันไม่สามารถเกิดขึน้ไดห้ากไม่มีการส่ือสาร ผูเ้รียนไม่สามารถ
บรรลเุปา้หมายรว่มกนัไดห้ากไม่มีการแลกเปล่ียนความรูแ้ละความคดิ การท างานรว่มกบัผูอ่ื้นเพ่ือ
บรรลเุป้าหมายรว่มกนั เพ่ือสรา้งบางสิ่งบางอย่างหรือแกปั้ญหา ผูเ้รียนจะอภิปรายเรื่องตา่ง ๆ ไป
พรอ้มกนั ตัง้ค  าถามและใหข้อ้เสนอแนะ ทกุคนจะใชว้ิธีการแบง่ปันทกัษะของตนในการแลกเปล่ียน
ความรู ้เพ่ือบรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

3. ความคิ ดสร้างส รรค์และน วัตกรรม  (Creativity and Innovation) เป็ น
ลกัษณะเฉพาะท่ีผูค้นพยายามพฒันา เพ่ือช่วยน าไปสู่การคน้พบใหม่เกิดเป็นนวตักรรมและสรา้ง
แนวคิดเพ่ือปรบัปรุงหรือเพิ่มเขา้ไปใช้ตอบสนองความตอ้งการในการด ารงชีวิต สิ่งเหล่านีเ้ป็น
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ลกัษณะเฉพาะ การใชเ้ทคนิคสรา้งมุมมองท่ีหลากหลาย มีการสรา้งมุมมองท่ีแปลกใหม่เป็นการ
ปรบัปรุงพฒันาเพ่ือสรา้งสิ่งท่ีเป็นประโยชนห์รือเป็นความคิดสรา้งสรรคห์รือแนวคดิในการพยายาม
แก้ปัญหาดว้ยการในการพัฒนาลงมือปฏิบัติโดยการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสรา้งสรรค ์และ
ส่ือสารมุมมองใหก้ับผูอ่ื้นอย่างเสมอ มีการเปิดใจและตอบสนองมุมมองใหม่ ๆ รบัฟังขอ้คิดเห็น
หรือวิธีการใหม่ ๆ พรอ้มยอมรบัการประยุกต์ไปสู่นวัตกรรมท่ีมีการลงมือปฏิบัติตามความคิด
สรา้งสรรค ์ใหไ้ดผ้ลส าเรจ็ท่ีเป็นรูปธรรมของทกัษะชีวิตและงานอาชีพ  

ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย สพฐ. (2559, น, 82-83) ไดส้รุปทกัษะท่ี
ส าคญัการเขา้ถึงเทคโนโลยี ส่ือและสารสนเทศ การรบัรูส้ิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้แลว้ตอบสนอง หากขาด
ทกัษะเหลา่นีจ้ะท าใหเ้กิดปัญหาเกิดขึน้ได้ ดงันัน้ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีโดยไม่ตก
อยูภ่ายใตก้ารถกูชกัจงู ควรมีหลกัการองคค์วามรู ้3 ดา้น ดงันี ้ 

1. การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) การรูเ้ท่าทันสารสนเทศช่วย
ใหผู้ค้นในทกุสาขาอาชีพสามารถแสวงหา ประเมิน ใชแ้ละสรา้งขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล สงัคม อาชีพ และการศึกษา เป็นพืน้ฐาน สิทธิมนุษยชนในโลกดิจิทัล
และส่งเสริมการรวมตวัทางสงัคมในทกุประเทศ สรา้งทกัษะการประเมินความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
สารสนเทศและทกัษะในการใชอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

2. การรู้เท่าทัน ส่ือ (Media Literacy) การรับสารจากส่ือในยุค นี ้จะต้องมี
ความสามารถใชเ้ครื่องมือผลิตส่ือและส่ือสารต่าง ๆ ในการสรา้งผลิตภณัฑส่ื์อตอ้งมีความเท่าทนั
ต่อการเลือกใช้เครื่องมือท่ีพอเพียงพอเหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมความแตกต่างหลากหลายดา้นวัฒนธรรม ดังนั้น การตรวจสอบแหล่งอ้างอิงท่ี
เช่ือถือไดแ้ละเท่าทนัตอ่การมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือและพฤติกรรมและมีขอ้ขดัแยง้ตอ่จริยธรรมและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม ่ 

3. การรู้เท่ าทัน เทคโนโลยี  ( Information Communication and Technology 
Literacy) ในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ทกัษะความรูส้ามารถส่งผลกระทบตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียน เม่ือ
ผู้สอนมีความรู้ด้านดิจิทัลและเข้าใจวิธีบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการติดต่อส่ือสาร เผยแพร่ จดัเก็บ และจดัการขอ้มูล ในบางบริบทได้
กลายเป็นส่วนส าคญัในการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งการสอนและการเรียนรู ้ผ่านวิธีการตา่ง ๆ เช่น การ
แทนท่ีกระดานด าดว้ยกระดานไวทบ์อรด์ดิจิทลัเชิงโตต้อบ โดยใชส้มารท์โฟนของผูเ้รียนเองหรือ
อปุกรณอ่ื์น ๆ ในการเรียนรูใ้นช่วงเวลาเรียน และแบบจ าลอง "หอ้งเรียนกลบัดา้น" ท่ีผูเ้รียนดกูาร
บรรยายท่ีบา้นโดยใชค้อมพิวเตอรแ์ละใชเ้วลาในหอ้งเรียนส าหรบัแบบฝึกหดัแบบโตต้อบมากขึน้ 
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เม่ือผูส้อนมีความรูท้างดิจิทลัและไดร้บัการฝึกฝนใหใ้ช้งาน แนวทางเหล่านีส้ามารถน าไปสู่ทกัษะ
การคดิขัน้สงู ใหท้างเลือกท่ีสรา้งสรรคแ์ละเป็นรายบคุคลส าหรบัผูเ้รียนในการแสดงความเขา้ใจ 

7.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมทางพลศึกษาในศตวรรษที ่21 
พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งท่ีใชกิ้จกรรมทางกาย เช่น การออกก าลงักาย เล่น

กีฬาหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกาย เป็นส่ือในการเรียนรู ้เพ่ือให้
ผูเ้รียนไดมี้พฒันาการทางดา้นสขุภาพเป็นอยา่งดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่รว่มกบัสงัคมไดอ้ย่างมี
ความสขุ การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาศตวรรษท่ี 21 เป็นการน าเอาองคค์วามรูต้ามหลกัวิชาการและ
ปรชัญาเก่ียวกบัวิชาพลศกึษาท่ีหลากหลายมาประยุกตใ์หเ้กิดความสมัพนัธก์ัน น ามาผสมผสาน
กัน เพ่ือใหเ้กิดองคร์วมของเนือ้หา สาระเรียนรูท้ัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยครูผูส้อนจะให้
ความช่วยเหลือ โดยการน าเอาประสบการณจ์ากการจดัการเรียนการสอนในการปฏิบตัิมาใชเ้ป็น
หลกัการศกึษา โดยใชภ้าคทฤษฎีเพ่ือรองรบัซึ่งกนัและกนั การวางแผนการจดัการเรียนการสอนพล
ศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนรูท่ี้สรา้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการมุ่งให้ไดป้ระโยชน์
สงูสดุจากการเรียนรูท้างพลศกึษา การเช่ือมโยงศาสตรต์า่ง ๆ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการความรู ้ความ
เขา้ใจท่ีลึกซึง้แบบองคร์วม ผูเ้รียนสามารถแสวงหาองคค์วามรูท่ี้มีอยู่รอบตวัเป็นแนวทางช่วยใน
การท างานรว่มกนัของผูเ้รียน ส่งเสริมวิธีการคดิและเทคนิคใหม ่ๆ ผา่นการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาชว่ย
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาเป็นองคค์วามรูใ้หม่ท่ีส  าคญัและมีประโยชนต์อ่การเรียนรูท้างพลศกึษาตอ่ไป 
ในส่วนผลของกิจกรรมเหล่านีจ้ะท าใหผู้เ้รียนเกิดพัฒนาการเจริญเติบโตทางดา้นร่างกาย ระบบ
ตา่ง ๆ ภายในรา่งกาย เช่น ระบบกลา้มเนือ้ ท าใหมี้ความแข็งแรงมากยิ่งขึน้ ระบบไหลเวียนโลหิต
ท าใหก้ระบวนการเผาผลาญพลงังานจากการท างานของออกซิเจนในหลอดเลือดท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท าใหเ้สน้โลหิตมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตวัไดดี้ หวัใจมีความแข็งแรงมากขึน้ ท า
ใหค้วามดนัโลหิตอยู่ในสภาวะปกติ ปอดแข็งแรง ความสมัพนัธก์ารท างานระหว่างระบบประสาท
กบัระบบกลา้มเนือ้และกระบวนการดดูซมึการยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายมีการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาดา้นจิตใจเป็นการสรา้งความอดทน ความมีน า้ใจนักกีฬา รูจ้ักความ
เสียสละ ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ยอมรบัผลการแข่งขัน การ
พฒันาการทางดา้นอารมณเ์ป็นการเสริมสรา้งสมาธิ การควบคมุอารมณ ์สนุกสนาน รวมทัง้การ
แสดงออกต่อคู่ต่อสู้เม่ือรูผ้ลแพ้ ชนะ การพัฒนาการทางดา้นสังคม เป็นการสรา้งเสริมวิธีการ
ท างานรว่มกนัเป็นทีม (Team Work) การเป็นผูน้  าและเป็นผูต้ามท่ีดี มีการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและ
การพัฒนาการดา้นสติปัญญา เป็นการเสริมสรา้งความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การตัดสินใจ การ



 85 
 

 
  

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้และฝึกไหวพริบ (วณิช  นิรนัตรานนท ์& ศศิธร  นิรนัตรานนท,์ 2551, น, 209-
210)  

พงษ์เอก สุขใส (2561, น, 8-21) ไดก้ล่าวว่า ในยุคศตวรรษใหม่มนุษยมี์ความรูแ้ละ
ความสามารถในการใชว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รวมทัง้การคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ในการดแูลดา้นสุขภาพใหดี้ขึน้ ประกอบกบัความกา้วหนา้ทางดา้นสาธารณสุขท่ีดีขึน้ ท าใหผู้ค้น
เริ่มตระหนักและเอาใจใส่สุขภาพมากยิ่งขึน้ ดังนั้น การปรบัเปล่ียนทางดา้นสุขภาพจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งบุคลากรหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีส าคัญ คือ ครูพลศึกษาตอ้งมีการปรบัเปล่ียน
บทบาทของตนตามแนวทางของการเรียนรูท่ี้เปล่ียนไป โดยท าหนา้ท่ีจากเป็นผูส้อนมาเป็นผูค้อย
แนะแนวทางหรือผูอ้  านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน พรอ้มเรียนรูไ้ปกบัผูเ้รียน ครูพลศกึษาควรจะ
เรียนรูเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและนวตักรรม ส่ือ สารสนเทศ เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะท าให้
การปรบัเปล่ียนบทบาทครูพลศกึษานัน้มีความมั่นคงและยั่งยืนและท่ีส าคญัเป็นการปรบัเปล่ียนท่ี
เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสถานการณโ์ลก 

ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล (2555, น, 1057-1071) กล่าวว่า วิชาพลศึกษาเป็นการศึกษา
แขนงหนึ่งซึ่งมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นอ่ืน ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนมีความเป็นคนท่ีมี
สขุภาพ พลานามยัท่ีสมบรูณค์วบคูก่นัไปดว้ยได ้สอดคลอ้งกบั พทุธรตัน ์พุทธจ า และ สธุนะ ติงศ
ภทัิย ์(2558, น, 382-396)  กลา่วถึงการสอนพลศกึษาในปัจจบุนัยงัมีปัญหาอยู่หลายประการ สว่น
ใหญ่การสอนพลศกึษาในระดบัประถมศกึษาจะท าการสอนไม่ใช่ครูพลศกึษา ซึ่งครูผูส้อนไม่ไดจ้บ
ทางพลศึกษาโดยตรง รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกไม่มีหรือมีไม่เพียงพอในการจดัการเรียนการ
สอนและส่ือหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาไม่ได้คุณภาพ ขาด
มาตรฐาน ครูผูส้อนไม่มีประสบการณใ์นการสอนรายวิชาพลศกึษาและไม่เขา้ใจในหลกัในการวดั
และประเมินผลวิชาพลศกึษา ผูส้อนขาดความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะในการใชผ้ลิตหรอืสรา้งส่ือ  

นอกจากนีค้รูพลศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามแนว
ทางการเรียนรูท่ี้เปล่ียนไปในศตวรรษท่ี 21 เพราะความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในปัจจบุนัได้
พฒันาขึน้มากจนเป็นเหตใุหโ้รงเรียนจ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงและพฒันากระบวนการสอนหรือ
วิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรูต้่าง ๆ  ใหส้อดคลอ้งกับบริบทของการเปล่ียนแปลง เพ่ือท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจดุมุง่หมายท่ีตอ้งการพฒันาและผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ยา่งมีคณุภาพ  

ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร ์และ วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2561, น, 125-133) ไดส้รุปครูพล
ศึกษานัน้เป็นครูหรือนกัการศึกษาคนหนึ่งในโรงเรียน ดงันัน้ บทบาทและความรบัผิดชอบของครู
พลศึกษาจึงตอ้งมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการงานทุกอย่างในโรงเรียนเช่นเดียวกันกับท่ีครู
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หรือนกัการศึกษาคนอ่ืนโดยทั่วไปในโรงเรียนท่ีจะตอ้งท าและรบัผิดชอบแต่ครูพลศึกษาและกีฬา
นัน้นอกจากจะมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีดงักล่าวแลว้ยงัจะตอ้งมีบทบาทและความรบัผิดชอบในการท่ี
จะสง่เสรมิและด าเนินการใหว้ิชาชีพพลศกึษาและกีฬาเพ่ือใหน้กัเรียนตลอดจนบคุคลท่ีอยูใ่นชมุชน
ใกลเ้คียงไดร้บัประโยชนห์รือไดมี้พัฒนาการตามอุดมคติของการพลศึกษาควบคู่กันไปอีกดว้ย
บทบาทและหน้าท่ีของครูพลศึกษาประกอบไปดว้ยความรบัผิดชอบเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
ความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการจดัโปรแกรมพลศกึษาและกีฬาเพ่ือเสรมิหลกัสตูรความรบัผิดชอบตอ่
นโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียนความรบัผิดชอบและการท าความเขา้ใจในหลกัสตูรสาย
วิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรูต้่าง ๆ ท่ีมีในโรงเรียนความรบัผิดชอบต่อวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา
ความรบัผิดชอบเก่ียวกบัชมุชน เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพ็ชร ์และ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2561, น, 144-145)  
ไดส้รุปว่า บทบาทและความส าคญัของครูพลศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาและกีฬาเป็นอนัมาก นกัเรียนจะไดมี้การเรียนรูห้รือมีพัฒนาการตามหลักการและ
ปรชัญาการพลศกึษาและการกีฬา เพ่ือจะไดเ้ป็นพลเมืองท่ีมีสขุภาพและมีคณุภาพชีวิตท่ีดีสมบรูณ์
สามารถท าหน้าท่ีใหแ้ก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวมไดอ้ย่างดีมีประสิทธิภาพ
ขึน้อยู่กับครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและกีฬาเหล่านีเ้ป็นส าคัญ  ดังนั้น ถ้าหากว่าครูพลศึกษาได้รู ้
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองและพยายามท าตนและปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบตัิพรอ้มท าใหส้ามารถปฏิบัติหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนเองไดเ้ป็นอย่างดีและ
สมบูรณพ์รอ้มทัง้มีธรรมะเป็นอาภรณป์ระดบัตวัเพ่ือใหเ้ป็นครูพลศึกษาและกีฬาท่ีมีความงามทัง้
กาย วาจาและใจ เป็นท่ีรกัท่ีนิยมเล่ือมใสเป็นท่ีเช่ือถือของนกัเรียนและผูพ้บเห็นโดยทั่วไป การสอน
ของครูพลศกึษาเหล่านัน้จะบรรลผุลตามจดุมุ่งหมายของวิชาพลศกึษาตามท่ีตอ้งการและท่ีไดว้าง
ไวอ้ยา่งแนน่อน  

ครูพลศกึษานบัว่าเป็นหวัใจส าคญัของวิชาพลศกึษา ซึ่งในสว่นของโครงการหรือการ
สอนวิชาพลศกึษาหรือกิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะประสบความส าเร็จและนกัเรียนจะไดร้บัประโยชน์
มากนอ้ยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กบัความสามารถและประสิทธิภาพในการด าเนินการของครูพลศกึษา 
ดงันัน้ ในการเรียนการสอนจึงตอ้งการครูพลศึกษาท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจต่อสถานการณโ์ลกใน
ปัจจุบันท าให้อาจารย์ท่ีสอนในทุกระดับประสบกับปัญหาทางดา้นการสอน ไม่เว้นแม้กระทั่ ง
ทางดา้นพลศกึษา สาเหตแุละปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหา เชน่ ผูส้อนมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการ
สอน จ านวนผูส้อนมีจ านวนนอ้ยกว่าผูเ้รียนเรียน ครูผูส้อนไม่ตรงกบัวฒุิท่ีไดจ้ดัท าการสอน รวมทัง้
ครูขาดทักษะทางดา้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาดความเช่ียวชาญในการสอนตามหลักการทาง
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วิชาการและขาดคณุลกัษณะของความเป็นครู จ  านวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมากกว่า
ปกติจะส่งผลท าใหผู้เ้รียนเกิดอาการเบื่อ เหน่ือย เพราะไม่มีเวลาในการพกัสมองและครูขาดอิสระ
ในการบริหารจดัการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งตา่ง ๆ เหล่านีเ้ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหป้ระสิทธิภาพการ
สอนของครูพลศึกษาลดนอ้ยลง ดงันัน้ แนวทางการส่งเสริมครูในการจัดการเรียนการสอน ควร
ประกอบดว้ยดา้นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้(ภาสกร เรืองรอง และคนอ่ืน ๆ, 2557, น, 195-207)     

1. ดา้นนโยบาย ควรมีการก าหนดกรอบนโยบายทางการศกึษาท่ีชดัเจน ใหท้นัตอ่ 
สภาวการณโ์ลกและตอ้งมีการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัปัจจุบนั ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งท าการ
พฒันาทัง้ระบบการศึกษา เพ่ือใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูใ้นยุคใหม่ มีการก าหนดนโยบายในการพฒันา
ครูพลศึกษาใหต้รงจุด เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันในทุกพืน้ท่ี มีการก าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีชดัเจน โดยเฉพาะความรู ้ความสามารถดา้นวิชาชีพครูในดา้นนัน้ ๆ มีแนวทางในการ
พัฒนาระบบการผลิตครูท่ีทันต่อเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ปรบัแนวคิดของครูใหเ้ขา้ใจวิธีการ
เรียนรูโ้ดยเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ใชว้ิธีการสืบคน้โดยการลงมือปฏิบตัิ ใหผู้เ้รียนมีอิสระในการ
เรียนรู ้โดยมีครูคอยชีแ้นะในลกัษณะของผูใ้หค้  าปรกึษาหรืออ านวยความสะดวกหรือใหค้  าปรกึษา
ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทลั ส่ือและสารสนเทศน าไปปรบัใชก้ับการเรียนการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการแลกเปล่ียนความรูไ้ด้แบบไม่มีขีดจ ากัดทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาเรียนรูต้ลอดชีวิต แลกเปล่ียนเรียนรู้
รว่มกับผูอ่ื้น สรา้งระบบ Coaching ในการจดัการเรียนการสอนเป็นผูฝึ้กปฏิบตัิใหก้ับครูท่ียงัขาด
ความช านาญควบคูก่นัไป 

2. ดา้นการพัฒนาตนเองของครูพลศึกษา ในส่วนของครูพลศึกษาเป็นบุคคล
ส าคญัยิ่งตอ่ภารกิจในการพฒันาดา้นสขุภาพใหก้บัเยาวชนของชาติ การพฒันาทางวิชาชีพเป็นไป
ตามขัน้ตอนของการเติบโตส่วนบุคคล ซึ่งเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาตนเองดว้ยอิทธิพลทางสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมท่ีเฉพาะเจาะจง และโดยความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองในแง่
ของความสามารถและการเตรียมพรอ้ม เพ่ือเผชิญกับความท้าทายและความต้องการอย่าง
ตอ่เน่ืองของคนรุน่ใหม่ ครูพลศกึษาตอ้งมีการปรบัปรุงและพฒันาความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือ
การปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม สามารถมีอิทธิพลต่อผลการสอนของผูเ้รียน ซึ่งมีการวางแผนในการ
สนบัสนนุการพฒันาวิชาชีพของครู เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพการสอน นกัเรียนไดฝึ้กคิดและคน้หา
ค าตอบดว้ยตนเองตามทฤษฎีการเรียนรู้ สามารถจ าแนกแยกแยะแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและไม่
น่าเช่ือถือ อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือกลั่ นกรองข้อมูลความรู้ก่อนน าข้อมูลใช้ ทักษะในการ
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ประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากนี ้ครูตอ้งยึดหลักแห่งความพอเพียงเป็นแบบอย่างท่ีดีใหก้ับ
นกัเรียน  

3. ดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การพฒันาตนเองใน
เรื่องส าคญัของครูพลศกึษา โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนในรูปแบบใหม่ แสวงหาความรู ้มีวิธีการในการถ่ายทอดความรูข้องครูสู่นกัเรียนโดยผ่าน
ทางส่ือเทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ท าการเสาะแสวงหาและคดัเลือก
เนือ้หา สาระองคค์วามรูท่ี้ทันสมัยต่อยุค เหมาะสมและเป็นประโยชนต์่อตวัผูเ้รียนผ่านทางส่ือท่ี
หลากหลายและแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนัผ่านส่ือเทคโนโลยีจนเกิดการพฒันาเป็นเครือข่ายความ
รว่มมือ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรบัการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ 
ครูพลศึกษาจะตอ้งพัฒนาตนเองปรบัตวัน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  

สรุปไดว้่า แนวทางการส่งเสริมครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งมีแนวทางการ
สอนมีความสามารถในการประยกุตบ์ูรณาการทกัษะหลากหลาย เครื่องมือและกลยุทธก์ารเรียน
การสอนไปสู่การปฏิบตัิในหอ้งเรียน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัชมุชน มีรูปแบบ
ชนิดของการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนท่ีดีท่ีสดุส่งเสรมิทกัษะใหก้บัผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรูจ้ดุแข็งและ
จุดอ่อนของผูเ้รียน ช่วยใหค้รูพฒันาความสามารถในการใชก้ลยุทธต์่าง ๆ และมีการประเมินผล
อย่างตอ่เน่ืองของการพฒันาทกัษะของนกัเรียนใหเ้กิดทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมหรือ 3R และ 
4C และ 1E ประกอบดว้ย 3 R ไดแ้ก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และ คณิตศาสตร ์
(Arithmetic) และ 4 C การคิดวิเคราะห ์(Critical Thinking) การส่ือสาร (Communication) การ
รว่มมือ (Collaboration)  และความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และ
ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และการบริหารจดัการดา้นการศกึษาแบบใหม่ และ 1E 
คณุธรรม จรยิธรรม (Ethical person) 

8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
8.1 งานวิจัยในประเทศ  

พุทธรัตน์  พุทธจ า (2558, น , 382-396) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู ้
พลศกึษาในโรงเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร การวิจยัเพ่ือศกึษาปัญหาและ
แนวทางการจดัการเรียนการรูพ้ลศกึษา ระดบัชัน้ประถมศึกษา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบ
สมัภาษณอ์ย่างมีโครงสรา้งและแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหท์างสถิติโดยการ
วดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง พบว่า สภาพและปัญหาการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา ส่วนใหญ่ไดมี้การ
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ด าเนินการจดัการสอนตามโครงสรา้งของหลกัสตูร มีความตอ้งการท่ีจะท าการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนได้
มีการกิจกรรมทางกายและมีการรบัรูก้ารเคล่ือนไหวทางดา้นรา่งกายท่ีเหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน 
ท าใหเ้กิดการมีสุขภาพ พลานามยัท่ีสมบูรณ์และท าใหมี้สมรรถภาพทางร่างกายท่ีดี มีการสรา้ง
จิตส านึกและปลูกฝังนิสัยให้รกัหรือชอบออกก าลงักายส าหรบัผูเ้รียน จุดมุ่งหมายในการอนุรกัษ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกับกีฬาของไทยและมีปัญหาการจัดการเรียนรู ้โดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

ยศวฒัน ์ เชือ้จนัอดั และคนอ่ืน ๆ (2558, น, 235-249) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับการ
พฒันารูปแบบการเรียนรูพ้ลศกึษาดา้นทกัษะปฏิบตัิ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดั
นครราชสีมา จุดประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ ์75/75 2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรูพ้ลศกึษา
ดา้นทกัษะปฏิบตัิ 3) เพ่ือศึกษาทกัษะปฏิบตัิท่ีไดเ้รียนตามรูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษาดา้นทกัษะ
ปฏิบตัิ 4) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) รูปแบบ
การเรียนรูพ้ลศึกษาดา้นทักษะปฏิบัติท่ีมีค่าความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด (X ̅ = 4.57 S.D. = 
0.47) 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ ตัง้แต ่0.22 ถึง 0.64 มี
คา่ความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.90 3) แบบประเมินทกัษะปฏิบตัมีิคา่อ านาจจ าแนกรายขอ้ ตัง้แต ่
0.77 ถึง 0.85 ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบบั เท่ากับ 0.86 4) แบบวัดเจตคติต่อการวิชาพลศึกษามีค่า
อ านาจจ าแนกรายขอ้ตัง้แต่ 0.32 ถึง 0.87 มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75 การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูพ้ลศกึษาดา้นทกัษะปฏิบตัิมี 6 ขัน้ตอน คือขัน้ท่ี 1 ขัน้การเตรียมความพรอ้ม ขัน้
ท่ี 2 ขัน้การลงมือกระท าตามค าสั่ง ขั้นท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ ขัน้ท่ี 4 ขั้นการ
แสดงออก ขัน้ท่ี 5 ขัน้การปรบัปรุงและประยุกตใ์ช ้ขัน้ท่ี 6 ขัน้สรุปผล 4) ระบบสงัคม 5) หลกัการ
ตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 2. รูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษาดา้นทักษะปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 76.47/76.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการ
เรียนรูพ้ลศึกษาดา้นทกัษะปฏิบตัิ มีค่าเท่ากับ 0.7633 แสดงว่า นกัเรียนมีความกา้วหนา้ 0.7633 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 76.33 4. ทกัษะปฏิบตัิของนักเรียนท่ีไดเ้รียนตามรูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษา
ดา้นทกัษะปฏิบตัิอยู่ในระดบัเกณฑค์ณุภาพดี (X ̅  = 13.80 S.D. = 0.51) 5. นกัเรียนมีเจตคติต่อ
การเรียนวิชาพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ =2.52 S.D. = 0.58) โดยสรุป การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูพ้ลศกึษาดา้นทกัษะปฏิบตัิส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ
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ท่ีเหมาะสม ช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถทางดา้นทกัษะปฏิบตัิ ดงันัน้จึงควรน าไปใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาในชัน้อ่ืน ๆ ตอ่ไป 

เกียรติวฒัน ์ วัชญากาญจน ์(2559, น, 97-98) ไดท้  าการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนพลศึกษาส าหรบันกัศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
โดยมีวตัถปุระสงค ์1) เพ่ือเป็นการศกึษาองคป์ระกอบการเรียนการสอนพลศกึษาส าหรบันกัศกึษา
สาขาวิชาพลศึกษาในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 2) เพ่ือท าการสรา้งและพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษาส าหรบันกัศึกษาท่ีฝึกสอน 3) เพ่ือท าการศึกษาผลของการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนพลศกึษาในนกัศกึษาท่ีฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งไดแ้บง่ออกเป็น 2 ระยะ คือ 
1. อาจารยส์อนวิชาชีพครูท่ีท าหนา้ท่ีในสาขาวิชาพลศึกษา 450 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามหาดชันีความสอดคลอ้งความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุิและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติวิ เคราะห์องค์ประกอบ และ 2. นักศึกษาวิชาชีพครูท่ีท าการฝึก
ประสบการณ์ในรายวิชาพลศึกษา ซึ่งไดท้  าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ทัง้นี ้ในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนและยืนยนัรูปแบบโดยการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบคณุภาพหาค่าความ
สอดคล้องของความเท่ียงตรงระหว่างข้อค าถามในเครื่องมือกับเนื ้อหาท่ีต้องการวัด  จาก
ผูท้รงคณุวุฒิและท าการตรวจความเช่ือถือไดต้ามวิธีของคเูดอร–์ริชารด์สนั (Kuder–Richardson) 
ผลการศกึษา พบวา่ 

1. องคป์ระกอบการเรียนการสอน มีค่าน า้หนกัแต่ละองคป์ระกอบเรียงจากมาก
ท่ีสดุไปหานอ้ยท่ีสดุ คือ 0.89, 0.88, 0.84, 0.81, และ 0.80 ตามล าดบั 

2. การสรา้งและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยลกัษณะวิธีกระท าและท า
การแก้ปัญหาไดอ้ย่างมีระบบวิธี ทัง้นีมี้ทักษะของความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอ่ืน ๆ ฝึกให้มี
ความรูจ้กัรบัผิดชอบและท าการส่งเสริมปฏิสมัพนัธก์ารปฏิบตัิรว่มกนัเป็นกลุ่ม ดา้นทกัษะการคิด
เชิงตวัเลขและทดสอบสมรรถนะของรา่งกาย ขัน้ตอนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การท าสมาธิ เตรียม
ความพรอ้มและอบอุ่นร่างกาย การอธิบายและสาธิต ฝึกหัดทักษะ เคล่ือนไหวศึกษา การน าไป
ประยุกตใ์ชแ้ละน าเสนองานและสรุป โดยในการท ากิจกรรมตอ้งเนน้สรา้งใหรู้จ้กัดแูลสขุภาพหรือ
สุขปฏิบัติ มี ฝึกท าสมาธิและรู้จักสังเกตพฤติกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม มีสนทนา
สุนทรียภาพความรูท้างกีฬาและการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้การคิดวิเคราะหน์ าความรูแ้ละ
ทกัษะกีฬาไปประยกุตใ์ชใ้นการแข่งขนั การจดัท าโครงงานการจดัการแข่งขนัทกัษะกีฬาแบบกลุ่ม 
การสรา้งโปรแกรมและก าหนดการแข่งขนัทกัษะกีฬา และมอบหมายงานน าส่งผา่นจากบคุคลหนึ่ง
ไปยงับคุคลหนึ่งผ่านทางคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่ายของสญัญาณขอ้มลูท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส ์
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การฝึกปฏิบตัิ ทดสอบทักษะของกีฬาและความสามารถสมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบความ
แตกตา่งตามมาตรฐานการเรียนรูต้ามมาตรฐานระดบัอดุมศกึษาหลงัเรียนทกัษะกีฬาเซปักตะกรอ้ 
มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ประวิทย ์ ประมาน (2554, บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนรู้
พลศึกษาตามแนวคิดกระบวนการออกแบบย้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 373 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบท่ีพฒันาขึน้เป็นรูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการ
ออกแบบยอ้นกลับ ซึ่งมีองคป์ระกอบส าคญั คือ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐานการเรียนรู ้
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ เนือ้หา ขัน้ตอนการเรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู้  ผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรูพ้ลศึกษา ตามแนวคิดกระบวนการออกแบบยอ้นกลับ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนพลศึกษา ระหว่างก่อนการทดลอง (X ̅ = 57.00) กับหลังการทดลอง (X ̅= 78.50) 
พบว่ามีความแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และระหวา่งหลงัการทดลอง (X ̅ = 
78.50) กับการติดตามผลภายหลังการทดลอง (X ̅ = 77.20) พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เชน่กนั   

สมิทธิรกัษ์ จันทรกัษ์ (2561, น, 263-278) ไดท้  าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
สอนรายวิชาศกึษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตขิองหมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป วิทยาลยัดสุิตธานี กรุงเทพมหานคร วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 1)เพ่ือศกึษาแนวทางการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษาไทย 2) การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป วิทยาลัยดุสิตธานี 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญวิชาศกึษาทั่วไป และอาจารยป์ระจาวิชาศกึษาทั่วไป 
จ านวน 11 คน 2) อาจารยผ์ูส้อนวิชาศกึษาทั่วไปของวิทยาลยัดสุิตธานี จานวน 2 คน และ 3) กลุ่ม
ทดลอง ไดแ้ก่ นกัศึกษารายวิชาจิตวิทยากับคณุภาพชีวิต วิทยาลยัดสุิตธานี จานวน 98 คน เป็น
เวลา 12 สัปดาห ์ๆ ละ 3 ชั่วโมง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบนัทึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบบนัทึกประสบการณ์การเรียนรู ้แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม และ
แบบประเมินผลผูเ้รียน การวิเคราะหข์อ้มูลใชส้ถิติบรรยายเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ารอ้ยละ และค่าสถิติทดสอบที ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการศึกษาแนวทางการสอน
วิชาศึกษาทั่วไปในสถาบนัอุดมศึกษาไทย พบว่า การสอนวิชาศึกษาทั่วไป ควรมีรูปแบบการสอน
แบบบูรณาการ ท่ีมุ่งเนน้การสอนเช่ือมโยงความรูข้องแต่ละวิชากับชีวิตประจ าวนั มุ่งศึกษาการ
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เขา้ใจตวัเอง การเขา้ใจผูอ่ื้น การเขา้ใจสังคม สิ่งแวดลอ้ม ความสามารถในการปรบัตวัและการ
พฒันาตวัเองทัง้ดา้นวิชาการ วิชาชีพ ทัง้นี ้พบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มีจ านวน 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนวิชา
ศกึษาทั่วไป กิจกรรม วิธีการสอน และรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ และปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ 
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้และการบริหารจดัการเรียนการสอนวิชาศกึษาทั่วไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. รูปแบบการสอนวิชาศึกษาทั่ วไป 
วิทยาลยัดสุิตธานี ท่ีวิจยัและพฒันาขีน้ เรียกว่า “GE DTC Model” มี 7 องคป์ระกอบสาคญัคือ 1) 
หลั ก ก า ร  2) วัต ถุ ป ระส งค์  3) เนื ้ อ ห าก ารส อน  4) วิ ธี ก า รส อน  5) ขั้น ต อนก ารสอน  
6) ส่ือการสอน และ 7) การประเมินผล ผลการทดลองใชรู้ปแบบการสอนวิชาศกึษาทั่วไป วิทยาลยั
ดุสิตธานี ท่ีพัฒนาขึน้ในชั้นเรียนกับนักศึกษา จากการท าแบบประเมินผลผู้เรียน พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีความรูว้ิชาศึกษาทั่วไปหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และนกัศกึษามีความพึงพอใจตอ่รูปแบบการสอนวิชาศกึษาทั่วไป วิทยาลยัดสุิตธานี โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

พัชรา บุญมาน า และ สมควร ทรพัย์บ  ารุง (2553, บทคัดย่อ) ศึกษาการประเมิน
หลกัสตูรวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์วตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินหลกัสตูรวิชาศึกษา
ทั่วไป ระดบัปริญญาตรีปี พ.ศ. 2547 และหลกัสูตรวิชาศึกษาทั่วไปหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2552 
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย อาจารยผ์ูส้อน 82 คน นกัศกึษา 1,087 
คน และผูใ้ช้แรงงานบณัฑิต 252 คน รวม 1,421 คน เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ใชรู้ปแบบ
การประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทด้านปัจจัยเบื ้องต้น ด้าน
กระบวนการ และดา้นผลผลิต สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ย
ละ ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี ้ 1) ด้านบริบท 
อาจารยแ์ละนักศึกษามีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการผลิต
บณัฑิตของมหาวิทยาลัยและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสรา้งของหลักสูตร และเนือ้หาของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก  2) ดา้นปัจจัยเบือ้งตน้ อาจารยผ์ูส้อนมีคุณลักษณะ/
ความสามารถเหมาะสมในระดบัมาก นกัศึกษามีคณุลักษณะ/ความสามารถในระดบัปานกลาง 
และอาจารยแ์ละนักศึกษามีความเห็นว่าส่ือการเรียนการสอน ต ารา อาคารและสถานท่ีมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก 3) ดา้นกระบวนการ อาจารยแ์ละนกัศกึษามีความเห็นว่าการจดัการเรียน
การสอนการวดัและประเมินผล และการบริหารหลกัสูตรมีความเหมาะสมในระดบัมาก 4) ดา้น
ผลผลิต ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพงึพอใจคณุลกัษณะของบณัฑิตดา้นความรูค้วามสามารถพืน้ฐานและ
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ความรูค้วามสามารถทางวิชาการในระดบัพอใจและมีความพึงพอใจคณุลกัษณะของบณัฑิตดา้น
คณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพในระดบัพอใจมาก 

พิชญา ดีมี และ เอือ้มพร  หลินเจรญิ (2560, น, 1-15) ศกึษาการพฒันาแนวทางการ
ประเมินทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของผูเ้รียนตามแนวคิดการประเมินผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม
ของผูเ้รียนตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 2) ทดลองใชแ้นวทางการประเมินท่ี
พัฒนาขึน้ดว้ยเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบตัิการและ 3) ประเมินคุณภาพแนวทางการประเมินของ
ผูเ้รียนตามแนวคิดการประเมินผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตวัอย่างในการทดลองใชแ้นวทางการ
ประเมิน ไดแ้ก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปี การศึกษา 
2558 จ านวน 41 คน ครูจ านวน 3 คน โดยใชเ้ทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ตาม วงจ ร  PAOR จ าน วน  2 วงรอบ  ใช้ รูป แบบ การวิ จั ย แล ะพัฒ น า  (Research and 
Development) ท่ีมีการผสานวิธีทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ไดแ้ก่ 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญแบบมีโครงสร้าง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนือ้หาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค ์(Item Objective Congrurence: IOC) พบว่า ทุกขอ้มีค่า IOC 
เท่ากบั 1.00 ทกุขอ้สามารถใชไ้ด ้โดยท าการแบบสมัภาษณก์บัผูท้รงคณุวฒุิท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง 3 
ท่าน  ปรบัแก้ก่อนน าไปใชส้ัมภาษณ์จริง  ระยะท่ี 1 ใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
จากผลการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญและการสงัเคราะหเ์อกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น าเสนอผลโดย
การบรรยาย ระยะท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีเป็นแบบประเมินและแบบทดสอบโดยการ
วิเคราะห ์1) ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 2) คา่
ความเช่ือมั่น (Reliability) ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของครอนบราค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) และค่าความเช่ือมั่นแบบสอดคลอ้งภายในผูป้ระเมิน 3) หาคา่อ านาจจ าแนกและ 4) 
ค่าความยากง่าย ระยะท่ี 3 วิเคราะหค์วามเหมาะสมความเป็นไปไดข้องแนวทางการประเมินท่ี
พัฒนาขึน้ โดยใช้สถิติพื ้นฐาน หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Diviation) การประเมินรอบท่ี 1 กบัรอบท่ี 2 โดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) 3) ความสอดคลอ้งของผู้
ประเมินใชก้ารหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง RAI (Rater Agreement Index) 4) วิเคราะหข์อ้มลูแบบ
บนัทึกประจ าวนัครู และการสัมภาษณ์ครูและนักเรียนเก่ียวกับการใชแ้นวทางประเมิน โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) วิเคราะหค์ณุภาพของแนวทางการประเมินโดย 1) วิเคราะห์
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) วิเคราะหค์วามตรงเชิง
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สภาพ (Concurrent Validity) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทักษะการ
เรียนรูแ้ละนวัตกรรมกับผลการเรียนเฉล่ียของนักเรียน (GPA) 3) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ผูใ้ชแ้นวทางประเมิน โดยการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพของแนวทางการประเมินทกัษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของผูเ้รียนตาม
แนวคดิการประเมินผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ทัง้ 4 ดา้น มีคณุภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

หรรษา เศรษฐบุปผา, สมบตัิ สกุลพรรณ์, และ สุวิท อินทอง (2559, น, 1-11) ศกึษา
การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยการบูรณาการส่ืออิเล็กทรอนิกส ์( integrated e-
learning course) ส าหรบันกัศกึษาพยาบาลในระดบัปริญญาตรี วตัถปุระสงค ์เพ่ือพฒันารูปแบบ
และศึกษาผลจากการจัดการเรียนการสอนลักษณะการใช้บูรณาการส่ือ อิเล็กทรอนิกสส์  าหรบั
นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไป แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ และสอบถามประเมินปัญหา อุปสรรคข์องผู้เรียน  
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรช์ั้นปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า  
1) รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทัง้แบบแทนท่ีทัง้หมด และแบบน ามาประกอบกนั ตอ้งมีเนือ้หา 
สาระ รวมทั้งเตรียมเนื ้อหา กระบวนการในการถ่ายทอดการเรียนรู ้หรือส่ือสารและวัดและ
ประเมินผล 2) ผลการเรียนกลุ่มนกัศึกษาท่ีเขา้มาเรียนตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนผ่าน
ส่ือ ระบบอิเล็กทรอนิกสแ์บบแทนท่ีทัง้หมด (full/comprehensive replacement) มีคะแนนเฉล่ีย
สงูกว่ากลุ่มนกัศกึษาท่ีเขา้เรียนตามรูปแบบน ามาประกอบกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) 
3) ความพึงพอใจ พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสามารถท าการจดัการเรียนไดใ้น
ทุกสถานท่ี โดยไม่ตอ้งค านึงถึงระยะเวลา 4) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ในระบบเครือข่ายมีการ
เขา้ถึงไดล้  าบาก ชา้หลดุบอ่ย  

มารศรี แนวจ าปา, สมถวิล ขนัเขตต,์ ศภุมิตร พิมพศ์รีบุญเย็น, ศศิวิมล  พรประไพ, 
และ สจุินดา  เลิศนาวีพร (2560, น, 1-10) ไดท้  าการศกึษาแนวทางการพฒันาทกัษาการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์2 ขอ้ 
คือ 1) เพ่ือท าการศึกษาทางดา้นทักษะส าหรบัการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 2) เพ่ือหาแนวทางการพฒันาทกัษะในการเรียนรู ้กลุม่ตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจยัมี 2 กลุม่ กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี ปีการศกึษา 2558 
ไดจ้ากการสุ่มหลายขัน้ตอน ใชก้ าหนดขนาดตวัอย่างตารางของเครซ่ีและมอรแ์กนเป็น 375 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 12,823 คน กลุ่มท่ี 2 เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีท าหน้าท่ีสอนในระดับอุดมศึกษา 
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มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีประสบการณ์ดา้น
การสอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 แบบวัดทักษะการ
เรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี คณะท่ีเรียน อาชีพ
ผูป้กครอง ตอนท่ี 2 เป็นแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยสรา้งสถานการณ์ปัญหาท่ีใชท้กัษะ
การเรียนรูท้ัง้ 5 ดา้น จ านวน 30 ขอ้ ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือใหผู้ต้อบไดเ้สนอแนะหรือ
ใหข้อ้คิดเห็น เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 แบบสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ ซึ่งเป็นขอ้มลูบคุคล ตอนท่ี 2 ประเด็น
การสัมภาษณ์แนวทางการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จากนักศึกษา ด้านผู้สอน ดา้นผู้เรียน ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและการประเมินผล ดา้นสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน และ
ดา้นผู้บริหาร สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ใชส้ถิติรอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจยัพบว่า 1) ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมจะอยู่ในระดบัปานกลาง และ
มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและด้านการส่ือสารอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการ
แกปั้ญหาอยู่ในระดบันอ้ย 2) แนวทางการพฒันาทกัษะดา้นการแกปั้ญหาจะตอ้งท าการพฒันาใน 
6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูส้อน ดา้นผูเ้รียน ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและการ
ประเมินผล ดา้นสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน และดา้นผูบ้รหิาร  

ดวงเดือน ศาสตรภัทร, ถิรวรินทร ์บุญญาพิพรรธน์, กุลธิดา สีบวับาน, และ ภัทรกร  
มุขศรีนาค (2560, น, 43-55) ไดศ้ึกษารูปแบบการสอนในวิชาจิตวิทยาเบือ้งตน้ ตามแนวคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ 1) ศกึษารูปแบบการเรียนรูข้องนิสิต นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ในวิชา
จิตวิทยาเบือ้งตน้ เรื่องเชาวนปั์ญญา 2) วิเคราะหห์าประสิทธิภาพส าหรบัรูปแบบการสอนตาม
แนวทางสหรบัศตวรรษท่ี 21 และ 3) เปรียบเทียบคะแนนความรูก้่อนเรียนและหลงัเรียนของเชาว์
ปัญญา และ 4) เปรียบเทียบคะแนนของความสุขท่ีมีต่อการเรียน ระหว่างก่อนและหลงัเรียน โดย
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษา จ านวน 20 คน ซึ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบประเมินรูปแบบ
การเรียนรู ้แบบทดสอบวดัความรูท้างเชาวนปั์ญญา แบบสอบถามวดัความสขุท่ีมีต่อรูปแบบการ
จดัการสอนตามแนวคิดศตวรรษ 21 และลงมือท าการจดักระท าขอ้มลูโดยการสอนดว้ยรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดของยุคใหม่ การวิเคราะหข์้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการและผลสัมฤทธ์ิจากการค านวณ ค่ารอ้ยละ ก าหนดไม่ต่ากว่า 80 พรอ้มท าการ
เปรียบเทียบคะแนนความรูร้ะหวา่งเชาวนปั์ญญาและคะแนนความสขุตอ่การเรียน ในชว่งก่อนและ
หลงัเรียน โดยใชส้ถิติการเปรียบเทียบ t-test paired samples จากผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบ
การเรียนรูเ้รียงคะแนนจากมากไปนอ้ย อนัดบัท่ี 1 ชอบการเรียนรูด้ว้ยการเคล่ือนไหวทางรา่งกาย 
การใชหู้ฟัง การมองหรือเก่ียวกับสายตาและการอ่านกับการเขียน และ 2) รูปแบบการสอนตาม
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แนวคิดในศตวรรษท่ี 21 พบว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการโดยมีค่ารอ้ยละ 
78.20 และ 80.77 และ 3) นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบการสอนตาม
แนวคิดศตวรรษท่ี 21 จะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนั โดยมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
การทดลอง (p≤.01) 

8.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Carlson และ Hastie (1997, pp. 176-195) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั โดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบ
กีฬาศึกษา กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัในประเทศออสเตรเลีย ผลการศึกษา 
พบว่า ผูเ้รียนมีความรูส้ึกท่ีดีและนิยมชมชอบ เหมาะส าหรบัการฝึกความรบัผิดชอบ และการมี
ปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูเ้รียนท่ีมีวยัเดียวกนั ผูเ้รียนชอบผูส้อนในลกัษณะการแสดงออกในความเป็นครู
และความเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา มีการเรียนรูบ้ทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีสูงขึน้ นอกจากนั้น  
ยังคน้พบการรบัรูข้องผู้เรียนท่ีส าคญั ๆ อีก 3 ประการ คือ 1) ผู้เรียนชอบกิจกรรมท่ีตนเองตอ้ง
รบัผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีมากกว่าท่ีจะตอ้งรอคอยผูเ้รียนคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่รูจ้กัมกัคุน้มาฝึกดว้ย   
2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของโอกาสในการส่งเสริมการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยการเป็น
สมาชิกของกลุ่มอย่างตอ่เน่ือง  3) ผูเ้รียนแสดงใหเ้ห็นว่า เกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการปฏิบตัิตนอย่าง
เป็นกนัเองของครูผูส้อนและผูฝึ้กกีฬามากกวา่ครูท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยตรง 

Pamela และ Donetta (2003, pp. 597-609) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความแตกต่าง
ระหว่างการใชบ้นัทึกผลการสอนของตนเองกบัรูปแบบการสอนปกติของครูพลศกึษาท่ีมีผลตอ่การ
รบัรูข้องนกัศกึษาระดบัวิทยาลยั วตัถปุระสงคข์องการศกึษาวิจยั  เพ่ือศกึษาความแตกตา่งระหวา่ง
การใชบ้นัทึกผลการสอนของตนเองกบัรูปแบบการสอนปกติของครูพลศกึษาท่ีมีผลตอ่การรบัรูข้อง
นักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูพลศึกษา จ านวน 212 คน ซึ่งท าหน้าท่ีสอนวิชาพลศึกษาใน
มหาวิทยาลยั พบว่า การสรา้งความรูด้ว้ยตนเองตามธรรมชาตใินการเรียนรูข้องนกัศกึษา สง่ผลให้
มีความสามารถในการเพิ่มความรูค้วามจ าได้ดีพอ ๆ กับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย จดุส าคญัครูตอ้งมีการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกตา่งกนัดว้ย ผลการใชบ้นัทึก
ผลการสอนของตนเองของครูพลศกึษามีผลตอ่การรบัรูข้องนกัศกึษาแตกตา่งกนั 

Fenning (2004, p. 11) ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใ์นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู ้และความส าเร็จในการเรียนของนกัศึกษา โดยพืน้ฐานของ Cohort สรุปผลการวิจัย ดงันี ้
การเรียนเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทกุสงัคม และสถานศกึษาและมีสว่นในการท าให้
ประสบความส าเร็จ งานวิจยันีเ้นน้ท่ีจะท าวิธีการเรียนโดยพืน้ฐานของ Cohort มาใชใ้นการศกึษา
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ระดบัสูงในแคนาดาการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในแคนาดาใน
ปัจจุบันถึงจุดเปล่ียนโดยจะเนน้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคัญในทุกวิถีทาง และจะสรา้งรูปแบบใหม่และ
วิถีทางใหม่ในรูปแบบความคิดในการเรียน สถานศึกษาชั้นน าต่าง ๆ ก าลังปรับพันธกิจ 
จุดมุ่งหมาย ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตรแ์ละวิถีทาง เพ่ือท่ีจะให้มีความมั่นใจในคุณภาพและจะ
น าไปสูรู่ปแบบท่ีมีการเรียนเป็นศนูยก์ลาง (Learning Centered Principle)  

Pritchard, Hansen, Scarboro, และ Melnic (2015, p. 577) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ลวิธีการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาแบบกีฬาศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง
เป็นนกัศึกษาระดบัวิทยาลัย วัตถุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอน  
2 รูปแบบว่า รูปแบบใดจะสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดคณุลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนกีฬาและ
ยทุธวิธีการเล่นเกมประกอบการเรียนการสอน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชรู้ปแบบกีฬาศกึษาจะมีการเตรียม
ความพรอ้มทางดา้นความสามารถทางกีฬา ความรู ้และความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา กลุม่ท่ีใชรู้ปแบบ
ใชก้ลวิธีการเล่นเกมประกอบการเรียนการสอน จะมีการเตรียมความพรอ้มทางดา้นความ สามารถ
ในการเล่นเกมประกอบการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ
สามารถบรูณาการรวมกนัเป็นรูปแบบใหม่ไดอี้ก 1 รูปแบบ คือ รูปแบบกีฬาศกึษาและกลวิธีการใช้
เกมประกอบการเรียนรู ้

Moe (2016, บทคดัย่อ) ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัประสบการณก์ารพลศกึษาและการ
มีส่วนรว่มในการเล่นกีฬา จดุประสงคเ์พ่ือศกึษามีผลกระทบตอ่การมีส่วนรว่มในกีฬาหรือกิจกรรม
ทางกายในยามว่าง ดว้ยความเป็นไปไดท่ี้จะเสริมสรา้งบทบาทของพลศกึษาในฐานะเวทีส่งเสริม
สขุภาพ วิธีการด าเนินการวิจยัโดยการศกึษาเฉพาะกรณีด าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนอรเ์วย์ ข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
เดก็หญิงในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 35 คน รวมถึงแบบสอบถามโดยการสมัภาษณต์อ่หนา้ 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลพืน้ฐาน กระบวนการวิเคราะหด์  าเนินการโดยการวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ดว้ยวิธีการ
อุปนัย ผลการวิจัย แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ส่วนใหญ่เกิดทัศนคติท่ีดีต่อพล
ศกึษา ครูพลศกึษาเนน้ย า้ถึงความส าคญัในดา้นตา่ง ๆ ไม่พบวา่มีส่วนรว่มใด ๆ ของพลศกึษาท่ีจะ
มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกีฬาไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือเล่นกีฬาต่อไป เน่ืองจากการพบปะ
สงัสรรคก์ับครอบครวัและเพ่ือนเป็นส่วนส าคญัในการพฒันานิสัยการเล่นกีฬาและการมีส่วนรว่ม
ในกีฬา แมว้า่จะมีการพบความสมัพนัธร์ะหว่างกีฬากบัพลศกึษา เน่ืองจากผูท่ี้มีส่วนรว่มในการจดั
กีฬาเยาวชนในยามว่างมีการเตรียมพรอ้มส าหรบัพลศกึษามากขึน้ การรบัรูถ้ึงผลกระทบของพล
ศึกษาต่อกิจกรรมทางกายในการพักผ่อนต่างกันไป ชีใ้ห้เห็นว่ามี ความสัมพันธ์กันระหว่าง 2 
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กิจกรรม โดยเฉพาะในช่วงออกก าลงักาย ส่วนบุคคล ครูพลศึกษาจะไม่ปฏิบตัิตามบทบาทท่ีคาด
วา่จะเป็นผูมี้สว่นรว่มในการสรา้งแรงบนัดาลใจในการออกก าลงักาย 

Gråstén และ Watt (2017, pp. 318-327) ได้ศึกษาถึงล าดับความส าคัญ ของ
รูปแบบล าดบัขัน้ของแรงจูงใจต่อวิชาพลศึกษา รวมทัง้วิธีการสรา้งแรงจูงใจ ความตอ้งการทาง
จิตวิทยาพื ้นฐาน แรงจูงใจภายในและการเช่ือมโยงท่ีเก่ียวข้องกับความเพลิดเพลิน ความรู ้
ความสามารถ และกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงระดับหนัก (MVPA) วิเคราะหค์วาม
แตกต่างระหว่างเพศและความสมัพนัธก์ับดชันีมวลกาย (BMI) ท าการศกึษากับนกัเรียนโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดกลาง จ านวน 770 คน (นกัเรียนหญิง 52 %) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศฟินแลนด์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของเด็กหญิงมี
ความสัมพันธก์ับความเพลิดเพลินและความรูผ้่านความสามารถทางดา้นร่างกายและแรงจูงใจ
ภายใน ขณะท่ีสภาพบรรยากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมีความสมัพนัธก์บัความเพลิดเพลินและความรู้
ผ่านความสามารถและตวามเป็นตวัของตวัเอง รวมทัง้ กิจกรรมทางกายโดยรวม แรงจงูใจภายใน
และความรูใ้นเด็กชาย อาจบง่ชีไ้ดว้า่เด็กหญิงและเดก็ชายมีการรบัรูใ้นการเรียนพลศกึษาในทางท่ี
แตกต่างกัน การประเมินการให้คะแนนพลศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุน้ให้เด็ กหญิงและ
เด็กชายทัง้สองมีส่วนรว่มในการมีกิจกรรมทางกายโดยรวมมากขึน้  ในขณะท่ีดชันีมวลกายมีการ
เช่ือมโยงกับความสามารถและความสัมพันธ์ทางสังคมเฉพาะในหมู่เด็กผู้หญิงเท่านั้น ดังนั้น 
วิธีการสอนโดยการปฏิบตัิสามารถเป็นประโยชนใ์นการพฒันาพฤติกรรมท่ีตอ้งการเรียนพลศกึษา
ในชัน้เรียน   

Coulter (2012, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษากรณีศึกษาเก่ียวกับกิจกรรมการสอน
กลางแจง้และการผจญภยั การวิเคราะหก์ารอธิบายการวิเคราะหแ์ละความเขา้ใจตอ่โครงการการ
พัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษาระดับประถมศึกษา วัตถุประสงคข์องการศึกษาครัง้นีเ้พ่ืออธิบาย
วิเคราะหแ์ละท าความเขา้ใจประสบการณ์ของครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูใน
โรงเรียนประถมศกึษา การออกแบบการวิจยัใชว้ิธีการศกึษากรณีศกึษาโดยใชท้ฤษฎีคอนสตรคัติค
วิสตท์างสงัคมการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 ระยะ คือ อธิบายถึงกรณีศกึษาและวิเคราะหเ์ชิงลึกความ
ตอ้งการในการพัฒนาอาชีพครูในเชิงลึก ระยะท่ี 2 ผลการพฒันาเฉพาะโรงเรียน  ตามบริบทของ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและผจญภัย ระยะท่ี 3 เป็นการด าเนินการตามระยะท่ี 1  
ในโครงการการพฒันาวิชาชีพครูพลศกึษา ในระยะนีจ้ะรวมถึงการประเมินกระบวนการ และระยะ
ท่ี 4 จะเก่ียวข้องกับระยะท่ี 2 ในโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม
กลางแจง้และทา้ทายลดนอ้ยลง รวมทัง้กระบวนการและการประเมินผลกระทบจากการสนบัสนุน
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ใหเ้รียนวิชาพลศึกษาอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์เป็นเวลา 6 สปัดาหว์ิธีการด าเนินการวิจยัมี
ลกัษณะเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีความเฉพาะเจาะจงกบัค าถามการ
วิจัยในแต่ละระยะ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  สุขภาพกายและการวัดสมรรถภาพ การสนทนากลุ่ม  
การสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง  การบันทึกภาคสนาม การประเมินบทเรียนและการสงัเกตการณ์
อย่างเป็นระบบของครูและนกัเรียน วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ  คา่เฉล่ีย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปอรเ์ซ็นตแ์ละ  สถิติ Pearson สถิติ chi-square ทดสอบ Paired sample t-tests หรือการ
ทดสอบ Mann-Whitney U เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ผลการวิจัย โรงเรียนแยกชาย หญิง
ล้วน โรงเรียนสหศึกษาท่ีรวมชายและหญิง ระดับประถมศึกษา เขตชานเมือง  กลุ่มตัวอย่าง  
คือ ครูผู้สอน 28 คน (ปีท่ี  1) 27 คน (ปีท่ี  2) และนักเรียน 780 คน (ปีท่ี  1) และ 800 (ปี ท่ี 2) 
ผลการวิจยั พบว่า ครูขาดความรูด้า้นเนือ้หาและความมั่นใจในการสอนเก่ียวกบักิจกรรมกลางแจง้
และการผจญภัย นักเรียนมีความสุขในการเรียนพลศึกษาและคาดหวงัท่ีจะไดป้ระกอบกิจกรรม
ทางกายในระดบัปานกลางถึงระดบัหนกั มีเกณฑม์าตรฐานส าหรบัสมรรถภาพทางกายส าหรบัอายุ
และเพศ ประสบการณท์างพลศกึษาจะเป็นเกมและนนัทนาการมากกวา่การศกึษา 

Muftuler และ Ince (2015, pp. 31-55) ได้ท าการศึกษาการใช้รูปแบบ TRANS-
CONTEXTUAL เป็นฐานในรายวิชากิจกรรมทางกายในการพฒันาพฤติกรรมการเคล่ือนไหวทาง
กายภาพของนกัศกึษาการศกึษาในครัง้นีท้  าการตรวจสอบรายวิชากิจกรรมทางกาย โดยใชโ้มเดล 
Trans-Contextual  ตวัแปรประกอบดว้ย การรบัรูก้ารสนบัสนนุความเป็นอิสระในตนเอง แรงจงูใจ
แบบมีอิสระในตนเอง ปัจจยัก าหนดพฤตกิรรมการมีกิจกรรมทางกายในเวลาวา่ง ความพงึพอใจใน
ความตอ้งการทางจิตวิทยาขัน้พืน้ฐาน และพฤติกรรมกิจกรรมทางกายในเวลาว่าง กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 70 แห่งในประเทศตุรกี ท าการทดสอบก่อนและหลังในกลุ่มทดลอง 
ผูเ้ขา้รว่มงานวิจยัไดร้บัการสุ่มแบง่ออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ ใชเ้วลาในการทดลอง 12 
สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับการทดสอบก่อนและหลังการทดลองในรูปแบบ Trans-
Contextual ตามบริบทและพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ามีการ
เพิ่มขึน้อย่างมากในช่วง 12 สปัดาห ์ระยะเวลาในการรบัรูก้ารสนบัสนุนความเป็นอิสระในตนเอง
จากอาจารยผ์ูส้อนและเพ่ือนรว่มงาน แรงจงูใจในการมีกิจกรรมทางกาย เวลาวา่งความตัง้ใจในเชิง
บวกและการรบัรูถ้ึงพฤติกรรมการควบคมุพฤติกรรมกิจกรรมทางกายในเวลาว่าง การตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นจิตวิทยาท่ีมากขึน้และมีส่วนรว่มมากขึน้ในการมีกิจกรรมทางกายในช่วงเวลา
ว่าง ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าความส าคญัในการพฒันากิจกรรมทางกายในเวลาว่างชีใ้หเ้ห็นว่า
รูปแบบ Trans-Contextual เป็นวิธีท่ีมีประโยชนใ์นการสรา้งความสมัพนัธ ์
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สรุปจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัในประเทศ จ านวน 10 เรื่องและงานวิจยัในต่าง 
ประเทศ จ านวน 8 เรื่อง ท าการสงัเคราะหง์านวิจยัดว้ยการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์ชิงเนือ้หาของ
บทความ งานวิจยัหรือวิทยานิพนธ ์ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลศกึษาในประเทศ
ไทย เริ่มตัง้แต่ปีพุทธศักราช 2553 ถึง 2561และในต่างประเทศเริ่มตัง้แต่ ปีคริสตศ์ักราช 1995  
ถึง 2017 ผูว้ิจยัน ามาเป็นประเด็นในการสงัเคราะห ์คือ ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับงานวิจยัท่ีรวบรวม
มา เพ่ือท าการสังเคราะห ์ไดแ้ก่ จ  านวนงานวิจัย ช่ือเรื่องวัตถุประสงค ์หน่วยงานท่ีท าการวิจัย 
สาขาท่ีท าการวิจยั ประเภทของการวิจยัและปีท่ีท าการวิจยัรวมทัง้เนือ้หาท่ีไดจ้ากการท าวิจยั ไดแ้ก่ 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั วิธีการสุ่มตวัอย่าง ตวัแปรสมมติฐาน เครื่องมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้น
การวิจยั สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ และผลท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหง์านวิจยัเป็นการบูร
ณาการใหเ้ห็นองคค์วามรูต้ามประเภทของงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการรวบรวมมาสงัเคราะหจ์ดัเป็น
องคค์วามรูใ้หม่ท่ีมีประโยชนต์่อหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
งานวิจยั สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ จากการสงัเคราะหเ์อกสารจะเห็น
ว่าการวิเคราะหส์ภาพขอ้มูลพืน้ฐานของงานวิจัย พบว่า บทความจากวารสารงานวิจยัจะมีมาก
ท่ีสุด มีการท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี
ตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาทกัษะในดา้นตา่ง ๆ ในการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาและใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงพฒันามากท่ีสุด (R & D) และประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกเลือกมาศึกษาในงานวิจัย
มากท่ีสดุ คือ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  รูปแบบการสอนท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนจะ
มีหลากหลายรูปแบบแตกตา่งกนัไป  ทัง้นี ้การสงัเคราะหเ์ชิงปริมาณ พบว่า งานวิจัยโดยส่วนมาก
จะท าการศกึษาในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการเรียน
การสอนส าหรบันกัศึกษา นกัเรียน งานวิจยัโดยส่วนมากจะมุ่งท าการศึกษาคน้ควา้หารูปแบบท่ี
เหมาะสมในการน ามาพฒันาผูเ้รียน กระบวนการท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการทางดา้นตา่ง ๆ 
มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอน มีการพฒันารูปแบบการเรียนรูแ้บบผสมผสานหรือการ
ส ารวจทศันคติและรูปแบบการประเมินของครูพลศกึษา การคิดคน้ความรูด้ว้ยตนเอง การคิดอย่าง
มีเหตผุล มีวิจารณญาณ มีการพฒันาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน งานวิจยัจะมีรูปแบบแตกตา่งกนั เพ่ือให้
การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงการพฒันารายวิชากิจกรมพลศกึษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปจะเป็นประโยชนต์อ่ตวัผูเ้รียนหรือ
การจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับพลศึกษาใหเ้กิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตามยุคปัจจุบนัยังไม่มีนักวิชาการ 
หรือนกัวิจยัท าการศึกษา ดงันัน้ หากมีการศึกษาใหเ้กิดความชดัเจนอาจจะสามารถท าใหผู้เ้รียน
เรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีความสขุ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี ้เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (research and development) มี
วัตถุประสงค ์คือ 1) เพ่ือศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการเรียนการสอน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2) เพ่ือสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น และ 3) เพ่ือยืนยนัความเป็นไปได้
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมีวิธีการวิจยัแบบเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งผูว้ิจยั
ด  าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ตามรายละเอียดดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการเรียนการสอน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระยะท่ี 2 การสรา้งและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ระยะท่ี 3 การยืนยนัความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัน าเสนอตามขัน้ตอนของการวิจยัเป็น 3 ระยะ ตามรายละเอียด
ขัน้ตอนการวิจยั (Research Flowchart) ดงัภาพ 
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ข้ันตอนการวิจัย (Research Flow chart) 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการวิจยัระยะท่ี 1 
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ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการวิจยัในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 
 
จากภาพประกอบท่ี ขัน้ตอนการวิจยั (Research Flow chart) ท่ีก าหนดนัน้ สามารถแจก

แจงรายละเอียดของขัน้ตอนการวิจยัในแตล่ะระยะดงัตอ่ไปนี ้
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ระยะที ่1 การศึกษาปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ข้ันตอนด าเนินการ  
ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหเ์อกสาร โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร (Documentary 

Research) ท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดทฤษฎีและขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนวิชา
กิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 โดยท าการสงัเคราะหเ์อกสารตา่ง ๆ  

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีและข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา 

(Content Analysis) แลว้น าเสนอแบบความเรียงประกอบขอ้มลู     

ข้ันตอนที่ 2 การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา 5 คน โดยท าการสัมภาษณ์กับอาจารย์ท่ีสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
มหาวิทยาลยัของรฐั จ  านวน 1 คน อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศกึษาในมหาวิทยาลยัของเอกชน 
จ านวน 1 คน อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 1 
คน อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฎั จ านวน 1 คน และ มหาวิทยาลยัท่ี
ไมมี่การจดัการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 1 คน  

ข้ันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ ์ 
1. ศกึษาวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2. ก าหนดหวัขอ้ประเดน็ท่ีตอ้งการถามตามวตัถปุระสงค ์
3. รวบรวมขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสมัภาษณต์ามประเดน็ท่ีก าหนดไว ้  
4. พิจารณาแตล่ะขอ้ค าถามว่ามีความเป็นปรนยัหรือความชดัเจนทางภาษา

เหมาะกบัการถามกลุม่ตวัอยา่ง คือ อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศกึษา  
5. พิจารณาขอ้ค าถามโดยรวมว่าครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งการสอบถาม

ทัง้หมด  
6. น าแบบสัมภาษณ์ปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและท า

การปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา  
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7. น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองโดยการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอนวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 2 คน หาค่าความเป็นปรนัย 
(objectivity) ดวูา่มีความเขา้ใจตวัค าถามและสามารถตอบค าถามตามท่ีตอ้งการไดห้รือไม ่

8. ปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์  
9. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณฉ์บบับสมบรูณ ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการ

เรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi- structured 
interview)  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. น าแบบสมัภาษณป์รึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและ
ท าการปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา  

2. น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองโดยการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีไม่ใชก่ลุ่มตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มลู จ านวน 2 คน แลว้หาคา่ความ
เป็นปรนัย (objectivity) ดูว่ามีความเขา้ใจตัวค าถามและสามารถตอบค าถามตามท่ีตอ้งการได้
หรือไม่และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้สัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 3 คน จ านวน 2 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ใชเ้วลาหา่งกนั 1 สปัดาห ์ 

3. ปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์  
4. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณฉ์บบับสมบรูณ ์

การวิเคราะหข้์อมูล 
การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพล

ศึกษา โดยการวิเคราะห์ในแบบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) เพ่ือสรุปขอ้มูลความตอ้งการในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาและแนวทางใน
การจดัการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

ข้ันตอนที่  3 การประเมินความต้องการจ าเป็นกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดย
ท าการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตรประเมินรวมค่าแบบลิเคิรท์ (Likert’s Summated 
Ranking Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด โดยมีรูปแบบการ
ตอบสนองคู่ (Dual – response Format) เพ่ือประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัเก่ียวกับ
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ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 โดยใชก้ารสอบถามกบัรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 24 คณะ แลว้จดัล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา โดยใชว้ิธี Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) ซึ่งเป็นวิธีการค านวณหาคา่ดชันีการจดัล าดบัความส าคญัจากการหาคา่ผลตา่ง
ของน า้หนักคะแนนตามสภาพท่ีคาดหวงั (I) กับสภาพปัจจุบนั (D) แลว้หารดว้ยน า้หนักคะแนน
ตามสภาพปัจจบุนั (D)  

ข้ันตอนที่ 4 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของนกัศกึษาในการเรียนรายวิชากิจกรรม 
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยใช้แบบประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบมาตรประเมินรวมค่า 
Likert’s Summated Ranking Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด 
โดยมีรูปแบบการตอบสนองคู ่(Dual – response Format) เพ่ือประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ี
คาดหวงัเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาในการเรียนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาโดยใช้
การประเมินกับนักศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และ ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีผ่าน
การเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้และท่ีมีสถานภาพก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศกึษา 2562 จ านวน 
24 คณะ แบ่งเป็น ชัน้ปีท่ี 3 มี  6,718 คน ชัน้ปีท่ี 4 มี 6,333 คน รวมทั้งหมด 13,051 ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 373 คน ใชต้ารางส าเร็จรูปก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie 
และ Morgan (1970, pp. 607-610) และท าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แล้ว
น ามาท าการจัดหาล าดับความส าคัญเก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็นของนักศึกษาในการเรียน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดยใชว้ิธี Modified Priority Needs Index (PNImodified) ซึ่งเป็นวิธีการ
ค านวณหาคา่ดชันีการจดัล าดบัความส าคญัจากการหาคา่ผลตา่งของน า้หนกัคะแนนตามสภาพท่ี
คาดหวงั (I) กบัสภาพปัจจบุนั (D) แลว้หารดว้ยน า้หนกัคะแนนตามสภาพปัจจบุนั (D) โดยมีเกณฑ์
การก าหนดคา่เฉล่ียน า้หนกัคะแนนและการแปลความหมายคา่เฉล่ียน า้หนกัคะแนน ลกัษณะการ
ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัดงันี ้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2550 น, 279)       

5 หมายถึง สภาพจรงิท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง สภาพจรงิท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบัมาก 

3 หมายถึง สภาพจรงิท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพจรงิท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง สภาพจรงิท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีควรจะเป็นในระดบันอ้ยท่ีสดุ  
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เกณฑก์ารแปลความหมายคา่เฉล่ียน า้หนกัคะแนน (Best, 1984, pp. 179-184)  
4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถงึสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัในระดบันอ้ยท่ีสดุ  
ขัน้ตอนการสรา้งแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

1. ศึกษากรอบของแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือใชเ้ป็น
ขอ้มูลขัน้พืน้ฐานในการจัดสรา้งแบบประเมินความจ าเป็นใหค้รอบคลุมวัตถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
ศกึษา 

2. สรา้งแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น แบง่ออกเป็น 2 ประเดน็  
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบคุคล  
สว่นท่ี 2 แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรม

พลศึกษา แบ่งออกเป็น ดา้นการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรม   พลศึกษา ดา้น
เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้และ
ดา้นการวดัและประเมินผล 

3. เสนอแบบประเมินความต้องการจ าเป็นฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินในดา้นความครอบคลมุของเนือ้หาและประเด็นส าคญัของการ
วิจยัและดา้นความถกูตอ้งชดัเจนของการใชภ้าษา 

4. ปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นและเสนอให้อาจารยท่ี์
ตรวจแกไ้ขอีกครัง้หนึ่ง 

5. น าแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีสรา้งขึน้เสนอผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 
5 ท่าน ประกอบดว้ย เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และน ามาหาคา่
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากสูตร Rovinelli และ 
Hambleton (1977, pp. 49-60)  

6. คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป พรอ้มทัง้ปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา 

7. จดัท าเครื่องมือฉบบัสมบรูณแ์ละเก็บขอ้มลู 

8. น าเครื่องมือท่ีสมบรูณแ์ลว้ไปเก็บขอ้มลู 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น มี

ลกัษณะเป็นค าถามแบบมาตรประเมินรวมค่าแบบลิเคิรท์ (Likert’s Summated Ranking Scale) 
5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด โดยมีรูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual – 
response Format) 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. เสนอแบบประเมินความต้องการจ าเป็นฉบับร่างให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินในดา้นความครอบคลมุของเนือ้หาและประเด็นส าคญัของการ
วิจยัและดา้นความถกูตอ้งชดัเจนของการใชภ้าษา 

2. น าเครื่องมือวิจัยท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้เอง เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษาท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนือ้หา (Content validity) โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งหาค่า IOC (Index of Item objective 
Congruence) เพ่ือให้ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์และเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกว่า .50 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถาม โดยเกณฑก์ารตดัสินคา่ IOC ถา้มีคา่ .50 ขึน้
ไป โดยเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ส  าหรบัประเมินความตอ้งการจ าเป็นกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการไดค้่า 
IOC เท่ากบั .89 และเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ส  าหรับประเมินความตอ้งการจ าเป็นกบันกัศึกษา เท่ากับ 
.87 แสดงวา่ ขอ้ค าถามนัน้วดัไดต้รงวตัถปุระสงคห์รือเนือ้หานัน้ แสดงวา่ ขอ้ค าถามขอ้นัน้น าไปใช้
ได ้

3. ปรบัปรุงแก้ไขแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีผ่านการท า IOC แลว้ 
ทดสอบวิเคราะหค์วามเช่ือมั่น (Reliability analysis) น ามาท าการทดสอบ (Pilot study) กับกลุ่ม
ตวัอย่าง 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งการวิจยัในครัง้นี ้จากนัน้ค  านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของ 

Cronbach (Cronbach’s alpha coefficient; α) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น ซึ่งการประเมินความเช่ือมั่ นสมัประสิทธ์ิแอลฟาไดมี้การพิจารณาจากเกณฑก์าร
ประเมินความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตัง้แต่ .50 
ขึน้ไป เครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ส  าหรบัประเมินความตอ้งการจ าเป็นกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการไดค้่า
ความเช่ือมั่น เท่ากบั .96 และเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้ส  าหรบัประเมินความตอ้งการจ าเป็นกบันกัศกึษา
ไดค้า่ความเช่ือมั่น เทา่กบั .91 น าเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ใชก้ารวิเคราะหจ์ัดล าดบัความส าคญั

ของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษา โดยใช้วิ ธี Modified Priority 
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Needs Index (PNImodified) ซึ่งเป็นวิธีการค านวณหาค่าดชันีการจดัล าดบัความส าคญัจากการหา
คา่ผลตา่งของน า้หนกัคะแนนตามสภาพท่ีคาดหวงั (I) กับสภาพปัจจบุนั (D) แลว้หารดว้ยน า้หนกั
คะแนนตามสภาพปัจจบุนั (D)   

ข้ันตอนที่ 5 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญส าหรับแนวทางในการพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา ท าการสมัภาษณค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศกึษา 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
ดา้นเทคโนโลยีทางการศกึษา จ านวน 1 คน ดา้นหลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 คน ดา้นการสอน
พลศึกษาในโรงเรียน จ านวน 1 คน ดา้นการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 1 คน และดา้นการวัด
และประเมินผล จ านวน 1 คน  

ข้ันตอนการสร้างแบบสัมภาษณ ์ 
1. ศกึษาวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2. ก าหนดหวัขอ้ประเดน็ท่ีตอ้งการถามตามวตัถปุระสงค ์
3. รวบรวมขอ้ค าถามท่ีตอ้งการสมัภาษณต์ามประเดน็ท่ีก าหนดไว ้  
4. พิจารณาแตล่ะขอ้ค าถามว่ามีความเป็นปรนยัหรือความชดัเจนทางภาษา

เหมาะกบัการถามกลุม่ตวัอยา่ง  
5. พิจารณาขอ้ค าถามโดยรวมว่าครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งการสอบถาม

ทัง้หมด  
6. น าแบบสัมภาษณ์ปรึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและท า

การปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรกึษา  
7. น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้สอนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 2 คน แลว้หาค่าความเป็นปรนยั (objectivity) ดวู่ามีความ
เขา้ใจตวัค าถามและสามารถตอบค าถามตามท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ 

8. ปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์ 
9. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณฉ์บบับสมบรูณ ์

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ แบบ

สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi- structured interview)  
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
1. น าแบบสมัภาษณป์รึกษากับอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและ

ท าการปรบัปรุงแกไ้ข  
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2. น าแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กับอาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในการรวบรวมขอ้มูล จ านวน 2 คน แลว้หาค่าความเป็นปรนยั (objectivity) ดวู่ามีความ
เข้าใจตัวค าถามและสามารถตอบค าถามตาม ท่ีต้องการได้หรือไม่และหาค่าความเช่ือมั่ น 
(Reliability) โดยน าไปทดลองใชส้มัภาษณก์บัอาจารยผ์ูส้อน จ านวน 3 คน จ านวน 2 ครัง้ โดยครัง้
ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ใชเ้วลาหา่งกนั 1 สปัดาห ์

3. ปรบัปรุงขอ้ค าถามของแบบสมัภาษณ ์  
4. จดัพิมพแ์บบสมัภาษณฉ์บบับสมบรูณ ์

การวิเคราะหข้์อมูล 
การสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญถึงแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

โดยการวิเคราะหแ์บบอุปนัย (Analytic Induction) และการวิเคราะหเ์นือ้หา(Content Analysis) 
น าเสนอเป็นความเรียง 

ข้ันตอนที ่6 การสงัเคราะหร์ว่มท าการศกึษาโดยการวิเคราะหร์ว่มในระยะท่ี 1 
เริ่มตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 เพ่ือน าขอ้มลูมาวิเคราะหจ์ดัท าชดุโครงรา่ง

ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสรุปข้อมูลปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการ
พฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา เพ่ือน ามาพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในระยะท่ี 2  

ระยะที ่2 การสร้างและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษ
ที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ข้ันตอนด าเนินการ  

ข้ันตอนที ่7 สรา้งชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา (Draft)  
ผูว้ิจยัจดัท าชุดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา (Couse Syllabus) 

จากการวิเคราะหร์่วมในระยะท่ี 1 เริ่มตัง้แต่ขัน้ตอนท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จ านวน 3 ชุด และท า
การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหช์ดุโครงร่างค าอธิบายรายวิชาท่ีเหมาะสมใหเ้หลือ จ านวน 1 ชดุ เพ่ือ
น าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้(Lesson Plan)  จากการวิเคราะหร์่วมของผูเ้ช่ียวชาญ ไดชุ้ด



 111 
 

 
  

โครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชา
ศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 3 ชดุรายวิชา 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจ านวน 5 คน  
2. ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 3 รูปแบบ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มโดยผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาชุด

โครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจาก 3 ชดุ โดยพิจารณาความเห็นสอดคลอ้งกันจาก
การประเมินในหวัขอ้ท่ีส าคญัในแตล่ะชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา พรอ้มทัง้น  า
ชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชาพลศึกษามาผสมผสานกนั เพ่ือใหไ้ดชุ้ดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพลศกึษาขึน้มา 1 ชดุ ท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มสรุปผลรว่มกนั เพ่ือใหไ้ดช้ดุโครง
ร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าโครงการสอนระยะยาวและแผนการ
จดัการเรียนรู ้จ  านวน 16 สปัดาห ์  

ข้ันตอนที่ 8 ท าโครงการสอนระยะยาวและแผนการจัดการเรียนรู ้โดยการน าชุด
โครงร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มสรุปผลรว่มกัน
ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 1 รูปแบบ มาจดัท าแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษา 
(Lesson Plan) จ านวน 16 และให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินความเหมาะสมและพิจารณา
แผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 4 แผน คิดเป็น 25 % ของจ านวนแผนทัง้หมด โดยดคูวามเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีลกัษณะและเทคนิคการสอนท่ีมีความแตกตา่งกนั 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจ านวน 5 คน  
2. ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศกึษา จ านวน 5 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 รูปแบบ 
2. โครงการสอนระยะยาวรายภาคเรียน 
3. แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 16 แผน 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคณุภาพของเครื่องมือ มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้
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1. น าแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษา จ านวน 16 แผน
ปรกึษากบัอาจารยท่ี์ปรกึษาและท าการปรบัปรุงแกไ้ข  

2. น าแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 
ท าการประเมินคุณภาพความเหมาะสม พรอ้มท าการปรบัปรุงและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู ้
โดยตรวจสอบคณุภาพของแผนการสอนดว้ยวิธีการหาค่าความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนพลศึกษา จ านวน 5 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
เนือ้หาและความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา โดยก าหนดเกณฑ์
คา่เฉล่ียไวด้งันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2553, น, 102) 

คา่เฉล่ีย 4.51 -5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.51 -4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
คา่เฉล่ีย 2.51 -3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.51 -2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
โดยก าหนดใหค้ะแนนเฉลีย 3.51 ขึน้ไป เป็นเกณฑมี์ความเหมาะสมท่ี

ยอมรบัไดว้า่แผนการเรียนมีคณุภาพท่ีสามารถน าไปใชไ้ด ้  
3. ปรบัปรุงและแก้ไขขอ้ความประโยคท่ีเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้

ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและปรกึษาขอความคดิเห็นจากอาจารยท่ี์ปรกึษา เพ่ือใหไ้ดแ้ผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพ  

ซึ่งจากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้ 5 ท่าน พบว่า แผนการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา จากจ านวน 16 แผน ท าการประเมินคณุภาพความเหมาะสมและ
ท าการคดัเลือกแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีจะน ามาใชท้ัง้ 4 แผน จาก 16 
แผน ผลการพิจารณาหาความเหมาะสมในแตล่ะแผน คือ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ดา้นสาระส าคญั เท่ากับ 3.88 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เท่ากับ 3.88 ดา้นเนือ้หาสาระการเรียนรู ้
เท่ากับ 3.92 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้เท่ากับ 4.28 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้เท่ากับ 3.84 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
และดา้นการวดัและประเมินผล เทา่กบั 3.68 ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ดา้นสาระส าคญั เท่ากับ 3.84 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เท่ากับ 3.92 ดา้นเนือ้หาสาระการเรียนรู ้



 113 
 

 
  

เท่ากับ 4.00 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้เท่ากับ 4.14 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้เท่ากับ 3.80 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
และดา้นการวดัและประเมินผล เทา่กบั 3.72 ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ดา้นสาระส าคญั เท่ากับ 3.64 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เท่ากับ 3.64 ดา้นเนือ้หาสาระการเรียนรู ้
เท่ากับ 3.84 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้เท่ากับ 3.96 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้เท่ากับ 3.76 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
และดา้นการวดัและประเมินผล เทา่กบั 3.56 ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ดา้นสาระส าคญั เท่ากับ 3.84 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เท่ากับ 3.76 ดา้นเนือ้หาสาระการเรียนรู ้
เท่ากับ 3.80 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้เท่ากับ 3.84 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้เท่ากับ 3.96 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
และดา้นการวดัและประเมินผล เทา่กบั 3.56 ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

4. น าไปท าการทดลองเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง  
การวิเคราะหข้์อมูล 

1. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู ้ท าการวิเคราะห์
ประเมินความเหมาะสม โดยการหาคา่ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)    

ข้ันตอนที่  9 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ครั้งท่ี  1 และครั้งท่ี  2 โดยน า
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลองกับ
นกัศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 40 คน จ านวน 4 แผน คิดเป็น 25 % ของจ านวนแผนทัง้หมด 
ใชเ้วลาในการท าการทดลอง จ านวน 2 วนั ท าการบนัทึกวีดีโอในขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการเรียนการสอน ผู้วิจัยส่งวีดีโอใหก้ับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน ไดแ้ก่
อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัของรฐั (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ อาจารย์
สอนวิชากิจกรรมพลศกึษาในมหาวิทยาลยัของเอกชน (วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย) อาจารยส์อนวิชา
กิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตอีสานขอนแก่น) อาจารยส์อน
วิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) และอาจารยใ์น
มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา (มหาวิทยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) อาจารยท์างดา้นวดัและประเมินผลทางการศกึษา (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
อาจารยท์างดา้นหลกัสูตรและการสอน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) อาจารยท์างดา้นเทคโนโลยีทาง
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การศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) อาจารยท์างดา้นพลศึกษาท่ีสอนในรายวิชาพลศึกษาใน
โรงเรียน (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) และอาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่ วไป 
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น) พิจารณาประเมินดคูวามถกูตอ้งและความเป็นไปได้ของแผนการจดัการ
เรียนรูท่ี้มีลกัษณะและเทคนิคการสอนท่ีมีความแตกตา่งกนั พรอ้มขอ้แนะน า ใชเ้วลาในการท าการ
ประชมุเชิงปฏิบตักิาร จ านวน 1 วนั โดยประชมุเชิงปฏิบตักิารผา่นระบบออนไลน ์ระบบ Zoom  

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 10 คน ไดแ้ก่ ผู้เช่ียวชาญดา้นการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 5 คน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศกึษา จ านวน 5 คน 
2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี จ  านวน 40 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชา จ านวน 1 ชดุรายวิชา 
2. แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษา จ านวน 4 แผน จาก 16 

แผน 
การวิเคราะหข้์อมูล 

ใชก้ารประเมินความถูกตอ้งและความเป็นไปไดข้องแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

ข้ันตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) ครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2   

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 40 คน 
จ านวน 2 วนั(ใชก้ารบนัทกึวีดีโอ) 

1.1 ผูว้ิจยันดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีกลุม่อาสาสมคัร  
1.2 ผู้วิจัยจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศกึษา 
1.3 ผูว้ิจัยชีแ้จงวตัถุประสงค ์ขัน้ตอนวิธีด  าเนินการ ระยะเวลาและ

รายละเอียดอ่ืน ๆ ใหอ้าสาสมคัรท าความเขา้ใจ 
1.4 ผู้วิจัยด าเนินท าการทดลองการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศกึษาตามแผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน 4 แผน 
1.5 ผู้วิจัยสรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรมพลศกึษาหลงัท าการทดลอง     
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การวิเคราะหข้์อมูล 
การประชมุเชิงปฏิบตักิาร ท าการวิเคราะหป์ระเมินผลความถกูตอ้งและความ

เป็นไปไดข้องแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาโดยผูเ้ช่ียวชาญการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา เพ่ือสรุปขอ้มูลในการประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ ผูว้ิจยัน าค าตอบของแต่ละแผนท่ีไดร้บัจากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ median และ
คา่ interquartile แตล่ะฉบบัและท าการแปลผลคา่มธัยฐานและคา่พิสยัระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณ
ไดจ้ากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญ แปลความหมายตามเกณฑโ์ดยใชเ้กณฑ ์ดงันี ้ (ธานินทร ์ ศิลป์จารุ, 
2555, น, 160-161) 

ค านวณคา่มธัยฐาน (median) วิเคราะหจ์ากค าตอบของผูเ้ช่ียวชาญเป็นราย
ขอ้โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้

คา่มธัยฐานต ่ากวา่  1.50  หมายถึง มีความถกูตอ้งและเป็นไปไดใ้นระดบั
นอ้ยท่ีสดุ 

คา่มธัยฐาน 1.50 -  2.49  หมายถึง มีความถกูตอ้งและเป็นไปไดใ้นระดบั
ปานกลาง 

คา่มธัยฐาน 2.50 -  3.49  หมายถึง มีความถกูตอ้งและเป็นไปไดใ้นระดบั
ปานกลาง 

คา่มธัยฐาน 3.50 -  4.49  หมายถึง มีความถกูตอ้งและเป็นไปไดใ้นระดบั
มาก 

คา่มธัยฐาน 4.50  ขึน้ไป หมายถึง มีความถูกตอ้งและเป็นไปไดใ้นระดบั
มากท่ีสดุ   

ค านวณค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( interquartile) ค านวณหาค่าความ
แตกต่างควอไทลท่ี์ 1 กับควอไทลท่ี์ 3 ค่าพิสยัระหว่างควอไทลท่ี์ค านวณไดข้องขอ้ความใดมีค่า
ตัง้แต่ 1.50 ลงมาแสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน  
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อความใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีขอ้ความนัน้ไมส่อดคลอ้งกนั 

การพิจารณาน าข้อความเก่ียวกับการประเมินการจัดการเรียนรูท่ี้ได้น า
ขอ้ความในแต่ละขอ้ท่ีผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันตัง้แต่ 1.50 ลงมาและขอ้ความท่ีมี
คา่มธัยฐานตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป ก าหนดเป็นรูปแบบท่ีมีความถกูตอ้งและมีความเป็นไปได ้ 
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ข้ันตอนการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Workshop) ครัง้ท่ี 3   
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาและดา้นการศกึษา มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ผู้วิจัยด าเนินการส่งวิดีโอท่ีบันทึกการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

กิจกรรม   พลศึกษา จ านวน 4 แผน ใหผู้เ้ช่ียวชาญทัง้ 2 กลุ่ม ไดศ้กึษามาล่วงหนา้ก่อนน าเขา้รว่ม
ประชมุออนไลน ์

2. ผู้วิจัยนัดหมายวันเวลา และสถานท่ีในการประชุมเชิงปฏิบัติกับ
ผูเ้ช่ียวชาญผา่นระบบออนไลน ์ 

3. ผูว้ิจยัสง่รหสัในการเขา้ประชมุออนไลนใ์หผู้เ้ช่ียวชาญ   
4. ผู้วิจัย เริ่มการประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยชี ้แจงหัวข้อเรื่ อง 

จดุประสงค ์วิธีการด าเนินการและสว่นท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  
5. ผูเ้ช่ียวชาญไดร้ว่มกนัวิพากษ ์วิจารณแ์ละใหข้อ้เสนอแนะ ในแผนการ

จดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาสาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู ้วิธีการสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน ส่ือ แหล่งเรียนรู ้เทคนิคการสอน เนือ้หาวิชาและการวดัผลและประเมินผลใน
รายวิชากิจกรรมพลศกึษา เป็นตน้   

 6. ผูว้ิจยัรว่มกบัผูเ้ช่ียวชาญรว่มกนัสรุปในประเดน็ตา่ง ๆ 

ระยะที ่3 การยนืยันความเป็นไปได้ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพ่ือยืนยนัความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษ

ท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ข้ันตอนด าเนินการ  

ข้ันตอนที่ 10 การยืนยนัรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีขัน้ตอนการยืนยนัรายวิชา ดงันี ้

1. ท าหนงัสือเพ่ือติดตอ่ขอความอนเุคราะหใ์นการยืนยนัความเป็นไปไดใ้นการน า
แผนการจัดการเรียนรู ้(Lesson Plan) ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาไปใชจ้ริงกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งเป็นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในการเรียนการสอน จ านวน 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 นกัศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มท่ี 2 นักศึกษาท่ีเคย
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ผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่ วไป  โดยให้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้
ประสานงานนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปีท่ีสมคัรใจเขา้รว่มวิจยั  

2. นัดหมายและแนะน าชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชา (Couse Syllabus) และ
แผนการจดัการเรียนรู ้(Lesson Plan) และวีดีโอท่ีบนัทึกการทดลองสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
พรอ้มแบบประเมินยืนยนัความเป็นไปได ้

3. ชีแ้จงจดุมุง่หมายของการวิจยัและแนวทางในการประเมินใหน้กัศกึษาไดท้ราบ 
4. นดัหมายวนั เวลาท่ีจะประชมุผ่านระบบ Zoom กบันกัศกึษาท่ีเขา้รว่ม เพ่ือท า

การประเมินและแลกเปล่ียนขอ้คดิเห็น  
5. ท าการประชุมผ่าน โปรแกรม Zoom กับกลุ่มท่ี 1 นักศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการ

เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 374 คน โดยเปิดวิดีโอท่ีบนัทึกไว ้แลว้ใหน้ักศึกษาประเมินไป
ดว้ยในแตล่ะแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ใชเ้วลา 1 วนั โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ผา่นโปรแกรม Zoom จ านวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.13  

6. ท าการประชุมผ่าน โปรแกรม Zoom กับกลุ่มท่ี 2 นักศึกษาท่ีผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปมาแลว้ จ านวน 374 คน โดยเปิดวิดีโอท่ีบนัทึกไว ้แลว้ใหน้กัศึกษาประเมินไป
ดว้ยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู ้ใช้เวลา 1 วัน โดยมีผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom
จ านวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.95 

7. ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหผ์ลการยืนยนัความเป็นไปได ้ 
กลุ่มตัวอย่าง 

นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 
3 และชัน้ปีท่ี 4 เป็นอาสาสมัครตวัแทนจาก 24 คณะ จ านวน 747 คน ใชต้ารางส าเร็จรูปก าหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970, pp. 607-610) แบง่เป็น 2 กลุม่ดงันี ้

1. กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ียงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชา
ศกึษาทั่วไปหรือเรียนในรายวิชาศกึษาทั่วไปไมถ่ึง 20 หน่วยกิตและมีสถานภาพก าลงัศกึษาอยูใ่นปี
การศึกษา 2562 ไดแ้ก่ ชัน้ปีท่ี 1 นกัศึกษามีทัง้หมด 6,806 คน และ ชัน้ปีท่ี 2 มีจ  านวน 7,627 คน 
รวม 14,433 คน ไดจ้  านวนกลุม่ตวัอยา่ง 374 คน ท าการสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

2. กลุ่มท่ี 2 เป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเคยผ่านการเรียนรายวิชา
ศกึษาทั่วไปและมีสถานภาพก าลงัศกึษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่ ชัน้ปีท่ี 3 มีจ  านวน 6,718 
คน ชัน้ปีท่ี 4 นกัศึกษาจ านวน 6,333 คน รวม 13,051 คน ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 373 
คน และท าการสุม่แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
แบบประเมินการยืนยันความเป็นไปได้ของแผนการสอนในการพัฒนา

รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ไดแ้ก่ เป็นไป
ได้มากท่ีสุด เป็นไปได้มาก  เป็นไปได้ปานกลาง เป็นไปได้น้อยและเป็นไปได้น้อยท่ีสุด และ
ขอ้เสนอแนะความคดิเห็นของนกัศกึษา 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูลโดยการใช้สถิติเก่ียวกับการใชแ้นวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง 

ไดแ้ก่ คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
1. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความเป็นไป 

โดยมีเกณฑค์า่เฉล่ียในการแปลความ ดงันี ้(Best, 1984, p. 174) 
   5     หมายถึง  ความเป็นไปไดร้ะดบัมากท่ีสดุ  
   4     หมายถึง  ความเป็นไปไดร้ะดบัมาก 
   3     หมายถึง  ความเป็นไปไดร้ะดบัปานกลาง 
   2     หมายถึง  ความเป็นไปไดร้ะดบันอ้ย 
   1     หมายถึง  ความเป็นไปไดร้ะดบันอ้ยท่ีสดุ 

การแปลความคา่เฉล่ีย 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 ขึน้ไป หมายถึง มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 1.50 หมายถึง  มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะในการแสดงความคิดเหน็ 
ขอ้เสนอแนะในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาท าการวิเคราะหด์า้น

เนือ้หา (content analysis) ท าการวิเคราะหใ์นรูปแบบอปุนยั เพ่ือใหไ้ดร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา  
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใชใ้นการแปลความหมายและการวิเคราะห์

ขอ้มลูเพื่อน าเสนอผลการวิจยั  ดงันี ้ 
n แทน  กลุม่ตวัอยา่ง 
X̅ แทน  คา่เฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
% แทน  คา่รอ้ยละ 
Mdn. แทน  คา่มธัยฐาน 
IQR. แทน  คา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอโดยจ าแนกเป็น 3 ตอน ตามความมุ่ง
หมายเฉพาะของการวิจยั ประกอบดว้ย 

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระยะที ่2 ผลการสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระยะที่ 3 ผลการยืนยันความเป็นไปไดใ้นการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ระยะที ่1 ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูตามล าดบัดงันี ้
ข้ันตอนที่ 1  การวิเคราะหเ์อกสาร โดยการศึกษาคน้ควา้เอกสาร (Documentary 

Research) ท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและหลกัการในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 
โดยท าการสังเคราะหเ์อกสารต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการ
เรียนการสอนรายกิจกรรมพลศกึษานัน้มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษา ส่ือ
และแหลง่การเรียนรู ้และการวดัผลและประเมินผล  

ข้ันตอนที่ 2  การสมัภาษณปั์ญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพล
ศกึษา โดยรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งกบัอาจารยส์อนรายวิชากิจกรรม
พลศึกษาในมหาวิทยาลยัของรฐั อาจารยส์อนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภัฎ 
อาจารยส์อนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล อาจารยส์อนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีไม่มีการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทัง้ 5 คน พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีต าแหน่งทางวิชาการ
สงูสดุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ คดิเป็นรอ้ยละ 60.0 เช่ียวชาญทางดา้นพลศกึษา จ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 40.0  ด้านวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 และด้านบริหาร
การศึกษา จ านวน 2 คนคิดเป็นรอ้ยละ 40.0 มีประสบการณ์ในการสอนตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป คิดป็น
รอ้ยละ 80.0 สอนรายวิชาศกึษาทั่วไป คิดเป็นรอ้ยละ 80.0  รบัผิดชอบสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป 
ตัง้แต่ 3 หน่วยกิตขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 80.0 จ านวนรายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปนอ้ยกว่า 3  รายวิชา คิดเป็นรอ้ยละ  40.0  วิธีการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปสอนบรรยาย
และปฏิบตัิ คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 รูปแบบการสอนจะสอนเป็นทีมและแบง่สอน คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 
ผลการสงัเคราะหปั์ญหาการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัตาราง  
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จากตาราง 2 พบว่า ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาใน
แตล่ะประเดน็สามารถสรุปในประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

1. จุดประสงคร์ายวิชา พบว่า การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชาผูส้อน  
ตัง้จดุประสงคไ์วไ้ม่เหมาะสมหรือสอดลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและงบประมาณ ไม่ไดมี้การก าหนดหรือ
ระบุจุดประสงคใ์นการจดัการเรียน การสอนในรายวิชาร่วมกัน ผูส้อนจะตอ้งมีการค านึงถึงและ
คาดหวงัในตวัผูเ้รียนจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบัทฤษฎีและหลกัการในการจดักิจกรรมพลศึกษา อยู่
รว่มกันกับผูอ่ื้นในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี จุดประสงคจ์ะเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางดา้นการ กีฬา เพ่ือ
น าไปใชใ้นการออกก าลงักายได ้มนบางรายวิชาตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามหลกัสตูรของรายวิชา
ท่ีก าหนดมาใหแ้ตไ่มส่ามารถสอนได ้เพราะไมมี่ความเช่ียวชาญทางดา้นกีฬานัน้ ๆ  

2. เนือ้หา สาระรายวิชา พบว่า  เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษาเนือ้หา
สาระถูกก าหนดมาโดยหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ท าให้เกิดปัญหาในการสอนรวมไปถึงการจัด
กิจกรรมและการวดัและประเมินผลดว้ย ไม่มีการใชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารทางดา้นคอมพิวเตอร ์
อินเตอรเ์นทหรือสรา้งส่ือนวตักรรมเก่ียวกบัการออกก าลงักายในขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
ผูเ้รียนไม่สนใจเนือ้หา สาระรายวิชาเพราะไม่ดงึดดูใจ ผูเ้รียนไมมี่พืน้ฐานทางดา้นการกีฬาหรือการ
ออกก าลงักายท าใหเ้วลาอธิบายผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจยาก เนือ้หา สาระไม่ไดเ้นน้การใหค้วามรู้
เก่ียวกบัหลกัในการออกก าลงักายใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการ เนน้แตเ่รื่องทกัษะกีฬาเป็นหลกั 

3. กิจกรรมการเรียนรู/้กระบวนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา พบว่า การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนขาดความหลากหลาย ผูเ้รียนไม่ใหค้วามสนใจในหวัขอ้การเรียนการสอนในบาง
สัปดาห ์ไม่สามารถกระตุน้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู ้รวมทั้งใช้การสอนแบบการบรรยาย สาธิต 
ประกอบส่ือการสอน มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงในขณะท่ีจัดการเรียนการสอนน้อยมาก อีกทั้ง 
ระยะทางในการเดินทางมาเรียนกบัสถานท่ีเรียนไกลท าใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนกิจกรรมตามเวลา
ท่ีเหลือนอ้ยลง ผูเ้รียนไม่สนใจในกิจกรรมเพราตอ้งการลงทะเบียนเพียงแค่ตอ้งการให้ครบตาม
หลักสูตรเพ่ือให้จบการศึกษาเท่านั้น การแต่งกายบางสถาบันไม่ให้ความส าคัญกับรายวิชา
กิจกรรมพลศกึษาท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรูท่ี้วาง
ไว ้รวมทัง้การจดักิจกรรมบางกิจกรรมท าใหบ้รรยายกาศในการเรียนไม่สนุกสนาน ดงันัน้ ผูส้อน
ควรคน้หากิจกรรมท่ีมีการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน โดยการใช้เทคโนโลยีเขา้มาประกอบการ
จัดการเรียนการสอนหรือใช้การจัดกิจกรรม Active Learning ผู้เรียนไดอ้อกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง จดักิจกรรมใหห้ลากหลายรูปแบบเพ่ือกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ใชกิ้จกรรมท่ี
ปลกูฝังทางดา้นสงัคม 
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4. ส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้พบว่า ส่ือยงัขาดความหลากหลาย ระบบอินเตอเนท
ชา้ท าใหท้  าการคน้ควา้เกิดความลา้ชา้ ผูเ้รียนเกิดอาการเบื่อหนา่ยจากการรอคอย และส่ือท่ีใชไ้ม่มี
ความสอดคลอ้งกับเนือ้หา นแกจากนัน้งบประมาณในการสนับสนุนในการท าส่ือมีนอ้ยไม่ไดร้บั
การจดัสรร ผูส้อนไมมี่ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือในยคุศตวรรษท่ี 21 ดงันัน้ ส่ือการสอนท่ีดีควรจะตอ้ง
มีลกัษณะสภาพท่ีดีมีความพรอ้ม มีการใหบ้รกิารของอปุกรณต์อ้งสมบรูณ ์สามารถสรา้งแรงจงูใจ
และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ใชส่ื้อภาพเคล่ือน ไหวจากเวปไซด ์คลิป 
วีดีโอ ส่ือการสอนออนไลน ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ  ส่ือ ควรเป็นส่ือท่ีพฒันามาจากงานวิจยั หากใชส่ื้อใน
รูปแบบแท๊บเลท โทรศพัทมื์อ ถือ อปุกรณส์ามารถท าการสืบคน้ไดส้ะดวกไดสื้บคน้เนือ้หาท่ีมีความ
ทนัสมยัและมีความเหมาะสม โดยอาศยัจาก แหล่งการเรียนรูม้าจากหน่วยงานรฐับาลและทาง
เอกชนหรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ หรือการสนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีผูส้อนสงักดัอยู่ 

5. การวัดและประเมินผล พบว่า ในรายวิชาไม่มีการวัดประเมินผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน แต่มีการวดัผลหลงัเรียน ใหค้วามส าคญัในการวดัและประเมินผลดา้นทักษะพิสัย
มากท่ีสดุ ไม่มีการวดัและประเมินผลระหว่างเรียน แตมี่การวดัก่อนเรียนและวดัหลงัเรียน ไม่มีการ
ชีแ้จงกระบวนการวดัและประเมินผลผูส้อนกบัผูเ้รียนไม่มีส่วนรว่มในวิธีการวดัและประเมินผล ใน
การสอบจะเนน้การสอบปฏิบตัิคะแนนสงูมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ การวดัและประเมินผลไม่ครบคลมุใน
ทกุ ๆ ดา้น ดงันัน้ แนวทางในการวดัและประเมินผลผูเ้รียนสามารถตรวจสอบได ้โปรง่ใส  สามารถ
ชีแ้จงได ้ควรเนน้การวดัประเมินผลเป็นระยะ ใชท้ัง้อิงเกณฑแ์ละอิงกลุม่โดยประเมินตามสภาพจริง 
เพ่ือใหเ้กิดความยตุธิรรมตอ่ตวัผูเ้รียน  

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษา
ของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

จากการศกึษาสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นของรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการในแต่ละคณะ  ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีตอบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
ผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยั ไดแ้ก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 24 คณะ และไดร้บัแบบประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นกลบัมาจ านวน 20 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาตามสถานภาพของผูต้อบแบบประเมิน พบว่า โดยส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานอยู่ในช่วง
ระหว่าง 10-20 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 55.0 มีการออกก าลังกายเป็นประจ าทุกสัปดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ 
95.0  โดยใหค้วามส าคญัในการออกก าลงักาย คิดเป็นรอ้ยละ 100 จ  านวนวนัในการออกก าลงักาย
ต่อสัปดาหเ์ป็นประจ าอยู่ระหว่าง 3 ครัง้ต่อสัปดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ 50.0  ระยะเวลาในการออก
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ก าลงักายในแต่ละวนั อยู่ระหว่าง 30-45 นาทีต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 50.0  กิจกรรมการออกก าลัง
กายท่ีท าเป็นประจ า คือ วิ่ง  จ  านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมา คือ เดิน จ านวน  12  
คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 และผูต้อบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นส่วนใหญ่เห็นว่าพลศึกษา
และการกีฬามีความส าคัญต่อสภาวะการมีสุขภาพดี คิดเป็นรอ้ยละ 100 ในการวิจัยครัง้นี ้ได้
น  าเสนอขอ้มลูการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้ง
กับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของรองคณบดีฝ่าย
วิชาการตามล าดบั ดงันี ้
 
ตาราง 3 แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยรวมในแตล่ะดา้น ของรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการในแตล่ะคณะ ตามสภาพท่ีเป็นอยู/่สภาพปัจจบุนั และสภาพท่ีควรจะเป็น/
สภาพท่ีคาดหวงั และมีคา่ดชันี Modified priority needs index (PNImodified) (n = 20)  
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่
1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 3.40  .81 ปานกลาง 4.60 .49 มากที่สดุ .45 1 

1.1 ควรเนน้การจดักิจกรรมการปลกูฝัง
ดา้นสงัคม และสง่เสรมิใหเ้กิดทกัษะ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให ้

มากขึน้ 

3.35 .81 ปานกลาง 4.40 .68 ปานกลาง .50 2 

1.2 ควรก าหนดรายวิชาใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีน
ไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคิดและ
แกปั้ญหา 

3.40 .94 ปานกลาง 4.65 .48 มากที่สดุ .51 1 

3. ควรใชว้ิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัและเกิดทกัษะดา้นการ
ท างานเป็นทีม 

3.45 .82 ปานกลาง 4.75 .44 มากที่สดุ .50 3 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่

2. ดา้นการวดัและประเมินผล 3.43 .56 ปานกลาง 4.80 .34 มากที่สดุ .39 2 

1. ควรจะมีความหลากหลาย 
มีสดัสว่นการใหค้ะแนนที่
ชดัเจน ยตุิธรรม โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้

3.50 .60 มาก 4.85 .36 มากที่สดุ .43 2 

2. ควรมีการวดัทัง้ก่อนเรยีน 
ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน 
เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนจะตอ้งมี
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัสู่
ผูเ้รยีน 

3.45 .51 ปานกลาง 4.75 .44 มากที่สดุ .39 3 

3. ควรค านงึถงึความสามารถ
ของผูเ้รยีนพฒันาการดา้น 
ตา่ง ๆ และความแตกตา่งของ
ผูเ้รยีน และสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา 

3.35 .67 ปานกลาง 4.80 .41 มากที่สดุ .49 1 

3.ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 3.53 .74 มาก 4.78 .34 มากที่สดุ .37 3 

1. ควรใหเ้กิดการรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม มี
ใหเ้พียงพอกบัผูเ้รยีนใน
ศตวรรษที่ 21 

3.65 .88 มาก 4.75 .44 มากที่สดุ .44 2 

2. ควรมีลกัษณะที่พฒันามา
จากงาน วิจยัทีเ่ก่ียวกบัพล
ศกึษา กีฬาหรอืการออกก าลงั
กาย   

3.45 .94 ปานกลาง 4.70 .57 มากที่สดุ .43 3 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่

3. ควรจะมีลกัษณะที่สามารถตอบ 
สนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เนน้การสรา้งสือ่ 
นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เพิ่มมากขึน้ในการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21  

3.50 .69 มาก 4.90 .31 มากที่สดุ .46 1 

4.ดา้นเนือ้หา สาระรายวชิา
กิจกรรมพลศกึษา 

3.83 .74 มาก 4.76 .50 มากที่สดุ .34 4 

1. ควรเนน้เนือ้หา สาระท่ีไดจ้าก
การเรยีนน าไปใชใ้นการออกก าลงั
กายหรอืไปใชใ้ชีวิตประจ าวนั 
แนะน าไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

3.95 .75 มาก 4.80 .61 มากที่สดุ .37 3 

2. ควรเนน้เนือ้หา สาระในการบรู
ณาการขา้มสาขาวิชาที่หลาก 
หลายในรายวชิากิจกรรมพลศกึษา 
พรอ้มทัง้ตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 

3.70 .92 มาก 4.70 .47 มากที่สดุ .40 2 

3. ควรเนน้เนือ้หา สาระท่ีสง่เสรมิ
กิจกรรมทางดา้นสงัคม การเคารพ 
กฎ กติกา ระเบียบตา่ง ๆ สง่เสรมิ
ความมีน า้ใจเป็นบคุคลท่ีดี มีวินยั 
เคารพผูอ้ื่น 

3.85 .67 มาก 4.80 .61 มากที่สดุ .40 1 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่

5.ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์าร
เรยีนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 

3.75 .58 มาก 4.68 .53 มากที่สดุ .32 5 

1. ควรเนน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้กิดการ
พฒันารา่งกายสติปัญญา 
อารมณแ์ละสงัคม โดยเฉพาะ
พฒันาการเชิงสงัคมในการเขา้
รว่มกิจกรรม 
พลศกึษา 

3.85 .67 มาก 4.75 .44 มากที่สดุ .29 3 

2. ควรเนน้ใหผู้เ้รยีน สามารถ
น าไปใชใ้นการออกก าลงักาย 
โดยการลงมือปฏิบตัิน าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชนก์บัตนเองและ
ชมุชนได ้

3.70 .73 มาก 4.65 .67 มากที่สดุ .41 1 

3. ควรเนน้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
คณุลกัษณะที่พงึประสงคต์ามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

3.70 .73 มาก 4.65 .67 มากที่สดุ .36 2 
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ตาราง 3 แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีของ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการในแต่ละคณะ พบว่า 1) ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัท่ี 1 PNIModified = .45  ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ีย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75 สภาพท่ีควรจะเป็น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.59  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49  2) ดา้นการวัดและประเมินผล มีความ
ตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 2 PNIModified = .39 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56 สภาพท่ีคาดหวงั พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34  3) ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 3 PNIModified = .37 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 สภาพท่ีคาดหวงั พบว่า โดยรวม
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 3.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74  4) ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับท่ี 4 PNIModified = .34 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ี
เป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 สภาพท่ี
คาดหวงั พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74 และ 5) ดา้น
การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความต้องการ
จ าเป็นล าดบัท่ี 5 PNIModified = .32 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 สภาพท่ีคาดหวงั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
มีคา่เฉล่ีย 3.78 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 
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ข้ันตอนที ่4  ผลการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในการสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรม
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ในกลุ่มนกัศกึษา ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และ ชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 361 คน จาก 24 คณะ ท่ีผ่าน
การเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้ โดยผูต้อบขอ้มลูส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 251 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 69.5 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรต์อบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นมาก
ท่ีสดุ จ  านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.2 โดยส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 235 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 65.1 และโดยส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหมี้การบรรจุรายวิชากิจกรรมพลศึกษา การ
กีฬาหรือการออกก าลงักายไวใ้นส านกัวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 253 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 70.1  ใน
ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น ปรากฏดงัตาราง 
 
ตาราง 4 แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยรวมของนกัศกึษา ระดบั
ปรญิญาตรีท่ีผา่นการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้ ตามสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีคาดหวงัและ
มีคา่ดชันี Modified priority needs index (PNImodified) (n = 361)    
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่
1.ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 3.29 .75 ปานกลาง 4.59 .49 มากที่สดุ .39 1 
1. ควรเนน้การจดักิจกรรมการ
ปลกูฝังดา้นสงัคม และสง่เสรมิ
ใหเ้กิดทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม้ากขึน้ 

3.24 .90 ปานกลาง 4.50 .69 มากที่สดุ 51 2 

2. ควรก าหนดรายวชิาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนไดอ้อกแบบ
กิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคิดและ
แกปั้ญหา 

3.36 .89 ปานกลาง 4.64 .56 มากที่สดุ .49 3 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่

3. ควรใชว้ิธีการสอนท่ีหลาก หลาย 
เพื่อสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิต ประจ าวนัและเกิดทกัษะดา้น
การท างานเป็นทีม 

3.27 .92 ปานกลาง 4.63 .54 มากที่สดุ .56 1 

2.ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 3.33 .81 ปานกลาง 4.61 .48 มากที่สดุ .38 2 

1. ควรใหเ้กิดการรองรบัการ
เปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม มีให้
เพียงพอกบัผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 

3.36 .88 ปานกลาง 4.60 .57 มากที่สดุ .47  3 

2. ควรมีลกัษณะที่พฒันามาจาก
งาน วจิยัที่เก่ียวกบัพลศกึษา กีฬา
หรอืการออกก าลงักาย   

3.30 .94 ปานกลาง 4.65 .56 มากที่สดุ .55  1 

3. ควรจะมีลกัษณะที่สามารถตอบ 
สนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เนน้การสรา้งสือ่ 
นวตักรรม เทคโนโลยีดิจิตอลให้
เพิ่มมากขึน้ในการจดัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21  

3.33 .98 ปานกลาง 4.57 .60 มากที่สดุ .51  2 

3.ดา้นเนือ้หา สาระรายวชิา
กิจกรรมพลศกึษา 

3.42 .72 ปานกลาง 4.61 .47 มากที่สดุ .35 3 

1. ควรเนน้เนือ้หา สาระท่ีไดจ้าก
การเรยีนน าไปใชใ้นการออกก าลงั
กายหรอืไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
แนะน าไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

3.44 .88 ปานกลาง 4.65 .53 มากที่สดุ .45 2 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่

2. ควรเนน้เนือ้หา สาระในการ 
บรูณาการขา้มสาขาวิชาที่
หลากหลายในรายวิชากิจกรรม
พลศกึษา พรอ้มทัง้ตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน 

3.33 .87 ปานกลาง 4.55 .66 มากที่สดุ .47 1 

3. ควรเนน้เนือ้หา สาระท่ี
สง่เสรมิกิจกรรมทางดา้นสงัคม 
การเคารพ กฎ กติการะเบยีบ
ตา่ง ๆ สง่เสรมิความมีน า้ใจเป็น
บคุคลที่ดี มีวินยั เคารพผูอ้ื่น 

3.49 .86 ปานกลาง 4.63 .53 มากที่สดุ .41 3 

4.ดา้นการก าหนดจดุประสงค์
การเรยีนรูร้ายวชิากิจกรรมพล
ศกึษาในศตวรรษที่ 21 

3.42 .64 ปานกลาง 4.60 .49 มากที่สดุ .34 
 

4 

1. ควรเนน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้กิดการ
พฒันารา่งกาย สติปัญญา 
อารมณแ์ละสงัคม โดยเฉพาะ
พฒันาการเชิงสงัคมในการเขา้
รว่มกิจกรรมพลศกึษา 

3.47 .70 ปานกลาง 4.57 .58 มากที่สดุ .36 3 

2. ควรเนน้ใหผู้เ้รยีน สามารถ
น าไปใชใ้นการออกก าลงักาย 
โดยการลงมือปฏิบตัิและ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บั
ตนเองและชมุชนได ้

3.45 .80 ปานกลาง 4.62 .56 มากที่สดุ .41 2 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
สภาพปัจจุบนั สภาพทีค่าดหวงั 

ความตอ้งการ
จ าเป็น 

�̅� S.D. แปลความ �̅� S.D. แปลความ PNI ล าดับที ่
3. ควรเนน้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นคณุธรรมจรยิธรรม 
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์
ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

3.32 .82 ปานกลาง 4.60 .60 มากที่สดุ .47 1 

5.ดา้นการวดัและประเมินผล 3.65 .63 มาก 4.58 .48 มากที่สดุ .26 5 

1. ควรจะมีความหลากหลาย 
มีสดัสว่นการใหค้ะแนนที่
ชดัเจน ยตุิธรรม โปรง่ใส
สามารถตรวจสอบได ้

3.60 .76 มาก 4.61 .58 มากที่สดุ .37 1 

2. ควรมีการวดัทัง้ก่อนเรยีน 
ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน 
เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนจะตอ้งมี
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัสู่
ผูเ้รยีน 

3.56 .78 มาก 4.43 .72 มาก .30 3 

3. ควรค านงึถงึความสามารถ
ของผูเ้รยีนพฒันาการดา้น
ตา่ง ๆ และความแตกตา่งของ
ผูเ้รยีน และสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา 

3.78 .82 มาก 4.70 .50 มากที่สดุ .31 2 
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ตาราง 4 แสดงความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาของ
นกัศกึษาปรญิญาตรีท่ีผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้ พบว่า 1) ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู ้มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบั 1 PNIModified = .39  ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 สภาพท่ีควรจะเป็น 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75 2) ดา้นส่ือและ
แหล่งการเรียนรู ้มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 2 PNIModified = .38ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู ่
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 สภาพท่ีคาดหวงั 
พบว่า  โดยรวมอยู่ ใน ระดับ ปานกลาง  มี ค่ า เฉ ล่ีย  3.33 ส่วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  .81   
3) ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษาความตอ้งการจ าเป็นล าดับท่ี 3 PNIModified = .35  
ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู ่พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .47 สภาพท่ีคาดหวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .72 4) ดา้นการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 4 PNIModified = .34 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู ่
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 สภาพท่ีคาดหวงั 
พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 3.42 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .64 และ 5) ดา้นการ
วัดและประเมินผล มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับท่ี 5 PNIModified = .26 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ี
เป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 สภาพท่ี
คาดหวงั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.65 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .63 
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ข้ันตอนที่ 5 ศกึษาแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาจากกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการศกึษา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เช่ียวชาญทางการศึกษาท่ีเป็นกลุ่มท่ีจะให้การสัมภาษณ์เก่ียวกับ
แนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ ์จ านวน 5 คน 
ประกอบดว้ย อาจารยท์างดา้นวดัและประเมินผลทางการศึกษา อาจารยท์างดา้นหลกัสูตรและ
การสอน  อาจารยท์างดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารยท์างดา้นพลศึกษาท่ีสอนในรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนและอาจารยป์ระจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป จากขอ้มูลคุณลักษณะ
ทั่วไปของผูใ้หข้อ้มลู พบว่า เพศชาย รอ้ยละ 80 ต  าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย ์คิดเป็นรอ้ยละ 60.0 
โดยมีความเช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นหลกัสตูรและการสอน ดา้นเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ดา้นการสอนพลศึกษาในโรงเรียนและดา้นวิศวกรรมศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 20. 0  มี
ประสบการณใ์นการสอนตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 40.0 โดยส่วนมากสอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป คิดเป็นรอ้ยละ 80.0 สว่นมากรบัผิดชอบตัง้แต ่3 หน่วยกิตขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 80.0 จ  านวน
รายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอนในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น นอ้ยกว่า 3 รายวิชา คิด
เป็นรอ้ยละ  80.0  วิธีการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  โดยส่วนมากสอนทัง้บรรยายและปฏิบตั ิคิด
เป็นรอ้ยละ 80.0 รูปแบบการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยส่วนมากจะสอนเป็นทีม คิดเป็นรอ้ย
ละ 40.0 ในการวิจยัครัง้นี ้ไดน้  าเสนอขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูเ้ช่ียวชาญตามล าดบั ดงันี  ้
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จากตาราง 5 พบว่า แนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในแตล่ะประเด็นสามารถ
สรุปในประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

1. การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษามีแนวทางในการ
ก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชาผูส้อนตอ้งเขียนจดุประสงคเ์นน้เก่ียวกบัสภาวะการมีสขุภาพ
ท่ีดี มีการบูรณาการรายวิชาใหส้อดคลอ้งกับทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จดุประสงคค์วรจะ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนตระหนกัถึงคณุค่าการออกก าลงักายวางแผนการออกก าลงักายตามโปรแกรมท่ี
ตนเองสรา้งขึน้ได ้พรอ้มตระหนกัถึงประโยชนใ์นการออกก าลงักาย สามารถแนะน าหลกัของการ
ออกก าลังกายท่ีถูกตอ้งตามหลักวิชาการไดแ้ละมีทักษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานท่ีดี ดังนัน้ การ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาควรสอดคลอ้งกับวิธีสอนและขัน้ตอนการ
จดัการเรียนการสอน เขียนจดุประสงคใ์หค้รอบคลมุทกุดา้น 

2. เนือ้หา สาระรายวิชา มีแนวทางในการพัฒนาเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรม 
พลศึกษาโดยเน้นเนือ้หา สาระเก่ียวกับการดูแลสุขภาพดว้ยการออกก าลังกาย การสรา้งเสริม
สมรรถภาพทางกาย มีการบูรณาการขา้มสาขาวิชาต่าง ๆ มีความรูใ้นกฎ กติกา การแข่งขนักีฬา
และการป้องกันการบาดเจ็บ มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายและท่ีส าคญัเนน้ความรู้ทาง
สขุภาพ กิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกายและการกีฬา วิธีการประยกุต ์ใชค้วามรูท่ี้ไดเ้ขา้กับ
ชีวิต สไตลก์ารด าเนินชีวิตหรือปรบัใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รวมทัง้
เนือ้หา สาระควรฝึกปฏิบตัิวิธีการในการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทลัในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ
สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนโปรแกรมการออกก าลงักายในแตล่ะชว่งวยัได ้

3. การจดัการเรียนรูร้ายวิชา แนวทางในการจดักิจกรรมการรู ้ควรใชว้ิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย ไมย่ึดกิจกรรมหรือวิธีการสอนเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง จดักิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ใชว้ิธีสอนแบบ Online ผ่านส่ือ Internet เทคโนโลยีโลก
เสมือนจริง กิจกรรมควรใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม และบุคคล ใชกิ้จกรรมท่ีเนน้การน า
เทคโนโลยีมาใช้หรือมีการสรา้งนวัตกรรมกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งแรงจูงใจในความ
ตอ้งการของผูเ้รียน มีการทดลองหรือปฏิบตัิร่วมกับทฤษฎี ผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมทัง้เป็นกลุ่มหรือ
บคุคลและมีการศกึษานอกสถานท่ี ใชกิ้จกรรมการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom, STEAM, 
Tactical Approach, 5E เป็นต้น เพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัรว่มในการท ากิจกรรม 
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4. ส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้แนวทางในการพฒันากิจกรรมพลศึกษาดา้นส่ือและ
แหล่งเรียนรู ้ควรเป็นส่ือท่ีมีการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสรา้งแรงจูงใจให้กับผู้เรียน 
แหล่งเรียนรูม้าจากบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือโดดเด่นดา้นนั้น ๆ หรือจาก Website ต่าง ๆ  โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู ้อาจมีการใชส่ื้อท่ีเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
แบบ 360 องศา แหล่งการเรียนรูต้อ้งไดร้บัการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสถาบันในส่วนของ
ภาครฐัและส่วนของเอกชนหรือจากผูส้อนผลิตขึน้เอง ลกัษระของส่ือควรมีลกัษณะท่ีเขา้ถึงไดง้่าย
และสะดวกในการใช้งาน  เช่น Clip ใน YouTube หรือ รวบรวมจาก Page Facebook หรือ 
Channel YouTube หรือ ข้อมูลจาก Website ท่ีมีข้อมูลความน่าเช่ือถือไดม้าก  ดังนั้น ส่ือและ
แหล่งเรียนรูจ้ะตอ้งมีความทันสมัยและมีความพรอ้มและมีความเหมาะสม มีอย่างเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผเ้รียนโดยอาศยัจาก แหล่งการเรียนรูม้าจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนหรือ
หนว่ยงานอ่ืน ๆ หรือการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีผูส้อนสงักดัอยู่ 

5. การวดัและประเมินผล แนวทางในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาควร
ท าการวดัและประเมินใหต้รงตามความสามารถของรายวิชา ใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย ก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ควรท าการวดัและประเมินผลใหค้รบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้น
ทศันคติ ดา้นทกัษะ ดา้นสมรรถภาพทางกายและดา้นสงัคมหรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พรอ้ม
ทั้งประเมินผลตามสภาพจริง มีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดและประเมินผลให้
ครอบคลมุ ไม่เนน้ดา้นการปฏิบตัิ มีการวดัทัง้คณุภาพและปริมาณ ในการใชป้ระกอบการประเมิน
ตดัสินใจ มีการวดัและประเมินผลดา้นคณุธรรม จริยธรรมและวดัใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะเก่ียวกบั 3 
R 8 C และ 1E ดงันัน้ ในการวดัและประเมินผลจะเป็นกระบวนการท่ีแสดงผลในการยอ้นกลบัมาสู่
ตวัผูส้อนและตวัผูเ้รียนในการปรบัปรุงและพฒันาตนเอง พรอ้มเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัใหก้บัผูป้กครอง 
ผูบ้รหิารและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอน 

ข้ันตอนที่ 6 การสงัเคราะหร์ว่ม โดยท าการศึกษาโดยการวิเคราะหร์ว่มในระยะท่ี 1 เริ่ม
ตัง้แตข่ัน้ตอนท่ี 1 2 3 4 และ 5 เพ่ือท่ีจะไดร้า่งรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และสรุปข้อมูลปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือน ามาพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในระยะท่ี 2 
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ระยะที ่2 ผลการสร้างและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้ันตอนที ่7 สรา้งชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา (Draft)  
ผูว้ิจยัจดัท าชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา (Couse Syllabus) จาก

การวิเคราะห์ร่วมในระยะท่ี 1 ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 จ านวน 3 ชุด และท าการ
วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหช์ดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชาท่ีเหมาะสมใหเ้หลือ จ านวน 1 ชดุ เพ่ือน าไป
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู ้(Lesson Plan)  จากการวิเคราะหร์ว่มของผูเ้ช่ียวชาญ ไดช้ดุโครงรา่ง
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 3 ชดุรายวิชา ดงันี ้    

ชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชา ชุดที ่1 
ชื่อรายวิชา กีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  (Sport and 

Exercise for Life skill development) 
ความหมาย ความส าคญัและองคป์ระกอบการกีฬา การออกก าลงักาย การ

รบัรูท้างดา้นร่างกายและสมรรถภาพทางกาย  ทักษะและความรูพื้น้ฐานการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ หลกัและวิธีการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ การประยุกตกี์ฬาไปสู่การออกก าลังกายเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การวางแผนการจดัโปรแกรมและการประเมินผลการออกก าลงั
กาย การประยกุตใ์ชส่ื้อดจิิทลัเพื่อการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

Definition, importance, and components of Sports, Exercise, Physical 
activities, Physical Literacy and Physical fitness.  Fundamental sport skills and 
knowledge in Team sports. Sports for Health. Principles and method of exercise for 
health. Applying sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives. Exercise 
planning and evaluation. Applications of digital media for learning in Physical Education 
activities.  

ชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชา ชุดที ่2 
ชื่อรายวิชา กิจกรรมพลศกึษา กีฬาเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตในยคุดจิิทลั (Physical 

Education activities, Sports for Life skill development in Digital) 
ความหมาย กฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ ของกีฬาประเภททีม ประเภทบุคคล 

ประเภทศิลปะการตอ่สู ้ ประเภทตาขา่ยหรือแร็กเก็ต หลกัและวิธีการออกก าลงักายและเทคโนโลยี 
สารสนเทศและดิจิทัล การประยุกต์กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและ
กลา้มเนือ้ ควบคูไ่ปกบัการศกึษาเทคนิคการออกก าลงักายในรูปแบบตา่ง ๆ  สขุภาพแบบองคร์วม 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลตอ่สขุภาพ โรควิถีชีวิตกบัพฤติกรรมการใชชี้วิตของมนษุย ์ในยคุดิจิทลัและการ
ประยกุตใ์ชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษาและการส่งเสริมเจตคติท่ีดีตอ่การ
ออกก าลงักาย 

Definition, Rules, regulations of team, Individual sports, Martial arts, 
Net or racquet type. Principles and methods of exercise and practicing sports for health. 
Applying digital technology. Application of anatomy and physiology of the skeletal and 
musculoskeletal system along with the study of exercise techniques in various forms, 
holistic health. Important factors affecting. Health Lifestyle diseases and human 
behavior in living in the digital age and the application of digital media for learning in 
physical education courses and promoting good attitudes towards exercise.  

ชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชา ชุดที ่3  
ชื่อรายวิชา พลศึกษา กีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาชีวิตในสังคม

ปั จจุบัน และอนาคต  (Physical Education, Sports and Exercise for Life development in 
present and future society) 

หลักและวิธีการการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสุขภาพองคร์วมในสังคม
ปัจจบุนัและอนาคต ทกัษะเบือ้งตน้ในกิจกรรมพลศึกษาและกีฬาประเภททีม ประเภทบคุคลและ
ประเภทคู่ ประเภทศิลปะการต่อสู้  ประเภทตาข่ายหรือแร็กเก็ต นันทนาการ  การเสริมสรา้ง
สมรรถภาพทางกาย  กีฬาเพ่ือสุขภาพ  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพและความงาม การส่งเสริม
เจตคติท่ีดีต่อการรบัรูกิ้จกรรมทางกาย องคป์ระกอบและความส าคญัของสุขภาพแบบองคร์วม 
และการประยกุตใ์ชส่ื้อดจิิทลั การเรียนรูกิ้จกรรมพลศกึษาและการออกก าลงักายในอนาคต 

Principles and methods of exercise for developing holistic health in 
current and future societies. Basic skills in physical education activities and team sports, 
Individual and double, Martial arts, Net or racquet type, recreation, Body Conditioning. 
Sport for health, Exercise and Sports Practice for Health and Beauty. Promoting good 
attitudes towards exercise and sports practice for health and beauty. Composition and 
importance of holistic health and the application of digital media for learning physical 
education activities. Sports and exercise to improve life in today's and future societies. 

ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มโดยผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาชุด
โครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจาก 3 ชดุ จากความเห็นสมัพนัธก์นัในการน าชดุโครง
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ร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 3 ชุด ในหัวขอ้ท่ีส าคัญในแต่ละชุดโครงร่างค าอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพลศึกษามาผสมผสานกันใหไ้ดชุ้ดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
ขึน้มา 1 ชุด ท าการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหร์่วมสรุปผลร่วมกัน เพ่ือใหไ้ดชุ้ดโครงร่างค าอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพลศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าโครงการสอนระยะยาวและแผนการจัดการเรียนรู ้
จ  านวน 16 สปัดาห ์ตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 

ข้ันตอนที่ 8 ด  าเนินการจดัท าแผนการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 16 แผน  
โดยการน ารา่งค าอธิบายรายวิชา มาจดัท าโครงการสอนและจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา
กิจกรรมพลศกึษา จ านวน 16 แผน สง่แผนการสอนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาท าการ
ประเมินด้านความเหมาะสมของแผน พรอ้มให้ผู้เช่ียวชาญเรียงล าดับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 4 แผน  
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จากตาราง 6 พบว่า ความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการพฒันารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นของ
แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยผู้เช่ียวชาญ  ทุกดา้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91, 
3.90, 3.71, และ 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทุกข้อ 
ยกเวน้ แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 10 ดา้นการวดัและประเมินผล มีระดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ปานกลาง คา่เฉล่ีย เทา่กบั 3.44  

ข้ันตอนที่ 9 ท าการประชุมเชิงปฏิบตัิการ (work shop) โดยน าแผนการจดัการเรียนรูท่ี้
ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลองกบันกัศกึษาท่ีเป็นอาสาสมคัร 
จ านวน 40 คน จ านวน 4 แผน คิดเป็น 25 % ของจ านวนแผนทั้งหมด ผู้วิจัยน าไปทดลองกับ
นกัศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 2 วนั ท าการบนัทึกวีดีโอ เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการทดลองกับ
นกัศกึษาแลว้ ผูว้ิจยัด  าเนินการส่งวีดีโอท่ีบนัทึกไวใ้หผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดัการเรียนการสอน
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาจ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยส์อนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาใน
มหาวิทยาลยัของรฐั อาจารยส์อนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาในมหาวิทยาลยัเอกชน อาจารยส์อน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล อาจารยส์อนรายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาในมหาวิทยาลยัราชภฎัและอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัท่ีไม่มีการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยท์าง ดา้นวดัและ
ประเมินผลทางการศกึษา อาจารยท์างดา้นหลกัสตูรและการสอน อาจารยท์างดา้นเทคโนโลยีทาง
การศกึษา อาจารยท์างดา้นพลศกึษาท่ีสอนในโรงเรียนและ อาจารยป์ระจ าส านกัวิชาศึกษาทั่วไป 
พิจารณาประเมินดคูวามถูกตอ้ง และความเป็นไปได้ของแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีลกัษณะและ
เทคนิคการสอนท่ีมีความแตกต่างกัน พรอ้มขอ้แนะน า ใชเ้วลาในการท าการประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
จ านวน 1 วนั ผ่านระบบออนไลน ์โปรแกรม Zoom ท าการวิเคราะห ์สรุปผลโดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 
10 ท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบออนไลน ์ผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ ปรากฎผล
ดงัตอ่ไปนี ้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 น าไปท าการทดลอง
สอนกับนกัศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 40 คน จ านวน 2 วนั บนัทึกวีดีโอในระหว่างสอน และ
น าส่งใหผู้ท้รงคณุวฒุิท  าการประเมินดา้นความถกูตอ้งและดา้นความเป็นไปไดข้องแผนการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาโดยเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรม
พลศกึษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหค์วามถกูตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ท่ี สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น แผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 10) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. มีจดุประสงคท์ี่สะทอ้นเนือ้หาสาระและจดักิจกรรม
การเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 

4.50 
 

1.00 
 

ผา่น 
 

4.75 
 

0.25 
 

ผา่น 
 

2. มีความเช่ือมโยงกันระหว่างจุดประสงค์ของ
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายคาบกบัหนว่ยการเรยีนรู ้

4.50 
 

1.25 
 

ผา่น 
 

4.00 
 

1.00 
 

ผา่น 
 

3. มีการออกแบบสื่อ แหล่งเรียนรู ้สอดคล้องกับ
จดุประสงค ์

4.50 
 

1.00 
 

ผา่น 
 

4.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

4. มีการคาดคะเนหรอืค านงึถงึสภาพจรงิของผูเ้รยีนที่
จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

4.00 0.00 ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 

5. มีหลักฐานแสดงการประเมินจากคาบเรียนหรือ
หน่วยการเรียนรูก้่อนหนา้นัน้ แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้น
การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

6. มีการออกแบบการประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

4.50 1.25 ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 

7. มีการออกแบบเพื่อเก็บข้อมูล แก้ไขปัญหาที่จะ
เกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

4.00 
 

0.00 
 

ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 

8. มีการวางแผนหรือออกแบบล าดับขั้นของการ
ด าเนินกิจกรรมในแตล่ะคาบ 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้       
1. เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ จัดท าล่วงหนา้ 
มีความตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

2. การเลือกวิธีการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสม 
ตรงความสนใจของผูเ้รยีน 

5.00 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 
 

3. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 0.00 ผา่น 

4. กระตุน้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทักษะการใชชี้วิต
ในสงัคม 

4.50 1.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

5. ตรวจงาน สะทอ้นผลการเรียน วิเคราะหผ์ูเ้รียน 
และหาทางแกไ้ขไดเ้หมาะสมตามควรแก่กรณี 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 
 

0.00 ผา่น 
 

6. มีบนัทึกการสะทอ้นผลการเรียนและการพฒันา
ผูเ้รยีนและรายงานไดอ้ยา่งมีระบบ 

4.50 1.00 ผา่น 5.00 
 

1.00 ผา่น 
 

7. เลอืกใช ้สรา้ง ปรบัปรุงนวตักรรมที่ท  าใหเ้กิดการ
เรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

8. แสวงหา พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูท้ี่ดี 

4.00 1.00 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 

ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้       

1. น าเสนอสถานการณ์ปัญหา งานหรือเรื่องที่จะ
สอนไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

5.00 
 

1.00 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 

2. มีช่วงเวลาที่นักเรียนท ากิจกรรมเรียนรูด้ ้วย
ตนเองเป็นเดี่ยว คู ่หรอืกลุม่ 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 

3. ใช้สื่อ แหล่งเรียนรูเ้พื่อรวบรวมสนับสนุนการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มทัง้ชัน้เรยีน  

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

4. อภิปรายเก่ียวกบัแนวคิด ชิน้งานของผูเ้รียนเพื่อ
ความเขา้ใจทัง้ชัน้ 

5.00 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

5. จัดการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนสรุปและสรา้งองค์
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

5.00 
 

1.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

1.00 
 

ผา่น 
 

6. สรุปบทเรยีน ประเด็นปัญหา แนวคิดตา่ง ๆ เพื่อ
เช่ือมโยงใหเ้กิดองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   

5.00 
 

0.25 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

7. ให้ผู้ เรียนบันทึกความ รู้ค วาม เข้าใจ  เก็บ
หลกัฐานชิน้งานผูเ้รยีนในใบงานของตน 

5.00 
 

0.25 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

8. สามารถควบคุมดูแลชั้นเรียนไดแ้ละมีเทคนิค
การการควบคมุชัน้เรยีนที่เหมาะสม 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

ด้านเนื้อหา สาระในการจัดการเรียนรู้       

1. เนื ้อหา สาระในการจัดการเรียน รู ้มี ความ
ตอ่เนื่อง เหมาะสมกบัเวลาเรยีนรู ้

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

2. เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูท้ี่น  ามาใช้ใน
การสอนมีความถกูตอ้งทนัสมยัและสอดคลอ้งกับ
ศตวรรษที่ 21 

5.00 0.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

3. เนือ้หา สาระในการจดัการเรียนรูท้ี่น  ามาใชส้อน
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

5.00 0.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

4. เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูท้ี่น  ามาใช้ใน
การสอนมีความเหมาะสมผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5. เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูท้ี่น  ามาใช้ใน
การสอนมี การวิ เค ราะห์แนวทางที่ จะบรรลุ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายคาบ 

5.00 
 

0.25 
 

ผา่น 
 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

6.  เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูท้ี่น  ามาใชใ้น
การสอนมีการจัดล าดับการสอนของเนือ้หาก่อน
และหลงัตามล าดบั 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

7. เนื ้อหา สาระในการจัดการเรียนรู ้มีการลง
รายละเอียดของเขตของเนือ้หาในรายวิชาที่กวา้ง
และลกึของเนือ้หาที่เรยีน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

8. เนื ้อหา  สาระที่ สอนมี การบู รณ าการแบบ
ผสมผสานภายในวิชา ระหว่างวิชาและบรูณาการ
แบบโครงการ 

5.00 0.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

ด้านสื่อ แหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
1. จัดห้องเรียนให้เอือ้ต่อการเรียนรู ้เป็นระเบียบ 
เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

5.00 0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

2. จดัท าจดัหาพฒันาปรบัปรุงคณุภาพจดัเก็บและ
รกัษาสือ่และแหลง่การเรยีนรูใ้หพ้รอ้มใชเ้สมอ 

5.00 0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

3. วิ เคราะห์ปัญหาในการขัดการเรียน รู ้ เพื่ อ
น ามาใชใ้นการพฒันากระบวนการวิจยั 

5.00 0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

4. ศึกษางานวิจัย น าผลการใชว้ิจัยมาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาการเรยีนการสอน 

5.00 0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

5. กระบวนการวิจยัมุง่เนน้การพฒันานวตักรรม
การเรยีนรู ้เกิดความรูใ้หมห่รอืสิง่ประดิษฐ์ใหม่ 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

5.00 
 

0.00 
 

ผา่น 
 

6. วิ ธีการวัดและเครื่อ งมื อวัดสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ก าหนดไว ้สามารถสะท้อนคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

7. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย 

5.00 0.00  5.00 
 

0.75 
 

ผา่น 
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ตาราง 7 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

8. บนัทึกผลหลงัการสอน สามารถน าไปปรบัปรุง
คูณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียนได ้
และตรวจสอบไดจ้รงิ 

5.00 
 

0.00 
 

 4.50 1.00 ผา่น 
 

 
จากตาราง 7 ผลการประเมินความถกูตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพฒันารายวิชา

กิจกรรมพลศึกษาท่ี  สอดคล้องกับผู้ เรียนในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า รา่งของโครงสรา้งรายวิชา
และแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้  5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคแ์ละการออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการด าเนินการจดัการเรียนรู ้ดา้นเนือ้หา สาระใน
การจดัการเรียนรู ้และดา้นส่ือ แหล่งเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล มีค่ามธัยฐาน 4-5 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามท่ีเกณฑก์ าหนด โดยมีค่ามัธยฐาน ตัง้แต่ 3.50 และค่า
พิสัยระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จึงถือว่าร่างของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการจดัการเรียนรู้
รายวิชามีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    171 
 

 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามถกูตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ท่ี สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น แผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ 5 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 10) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. มีจุดประสงค์ที่สะท้อนเนื ้อหาสาระและจัด
กิจกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

.00 0.00 ผา่น 
 

2. มีความเช่ือมโยงกันระหว่างจุดประสงค์ของ
แผนการจัดการเรียนรู ้รายคาบกับหน่วยการ
เรยีนรู ้

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

3. มีการออกแบบสื่อ แหล่งเรียนรูส้อดคลอ้งกับ
จดุประสงค ์

5.00 0.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4. มีการคาดคะเนหรือค านึงถึงสภาพจริงของ
ผูเ้รยีนที่จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

5.00 0.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

5. มีหลกัฐานแสดงการประเมินจากคาบเรยีนหรอื
หน่วยการเรียนรูก้่อนหนา้นัน้ แลว้น าขอ้มลูมาใช้
ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

6. มีการออกแบบการประเมินปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 

7. มีการออกแบบเพื่อเก็บขอ้มลู แกไ้ขปัญหาที่จะ
เกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

5.00 0.25 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 

8. มีการวางแผนหรือออกแบบล าดบัขัน้ของการ
ด าเนินกิจกรรมในแตล่ะคาบ 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 
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ตาราง 8 (ตอ่)  

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้       

1. เตรียมการสอนอย่างเป็นระบบ จดัท าลว่งหนา้ 
มีความตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

4.50 .00 ผา่น 4.00 0.25 ผา่น 
 

2. การเลือกวิธีการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสม 
ตรงความสนใจของผูเ้รยีน 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
 

3. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 
 

4. กระตุน้ สง่เสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการใชชี้วิต
ในสงัคม 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
 

5. ตรวจงาน สะทอ้นผลการเรียน วิเคราะหผ์ูเ้รยีน 
และหาทางแกไ้ขไดเ้หมาะสมตามควรแก่กรณี 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 0.25 ผา่น 
 

6. มีบันทึกการสะท้อนผลการเรียนและการ
พฒันาผูเ้รยีนและรายงานไดอ้ยา่งมีระบบ 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 
 

7. เลือกใช ้สรา้ง ปรบัปรุงนวตักรรมที่ท  าใหเ้กิด
การเรยีนรู ้

5.00 1.00 ผา่น 4.00 0.25 ผา่น 

8. แสวงหา พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูท้ี่ดี 

5.00 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 

ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้       

1. น าเสนอสถานการณปั์ญหา งานหรือเรื่องที่จะ
สอนไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

5.00 
 

0.25 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 

2. มีช่วงเวลาที่นักเรียนท ากิจกรรมเรียนรูด้ ้วย
ตนเองเป็นเดี่ยว คู ่หรอืกลุม่ 

5.00 0.00 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 

3. ใช้สื่อ แหล่งเรียนรูเ้พื่อรวบรวมสนับสนุนการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มทัง้ชัน้เรยีน  

5.00 0.00 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 

4. อภิปรายเก่ียวกับแนวคิด ชิน้งานของผู้เรียน
เพื่อความเขา้ใจทัง้ชัน้ 

5.00 0.25 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

5. จดัการเรียนรูท้ี่ช่วยใหผู้เ้รียนสรุปและสรา้ง
องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

6. สรุปบทเรยีน ประเด็นปัญหา แนวคิดตา่ง ๆ 
เพื่ อ เช่ือมโยงให้เกิดองค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม   

5.00 0.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

7. ให้ผู้เรียนบันทึกความรูค้วามเข้าใจ เก็บ
หลกัฐานชิน้งานผูเ้รยีนในใบงานของตน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

8. สามารถควบคุมดูแลชั้นเรียนได้และมี
เทคนิคการการควบคมุชัน้เรยีนที่เหมาะสม 

5.00 0.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

ด้านเนื้อหา สาระในการจัดการเรียนรู้       
1. เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูม้ีความ
ตอ่เนื่อง เหมาะสมกบัเวลาเรยีนรู ้

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

2. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมี ความถูกต้องทันสมัยและ
สอดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

3. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
สอนถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.25 ผา่น 
 

4. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมีความเหมาะสมผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 1.25 ผา่น 
 

5. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมีการวิเคราะหแ์นวทางที่จะบรรลุ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายคาบ 

5.00 1.00 ผา่น 
 
 

4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 8 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

6.  เนือ้หา สาระในการจัดการเรียนรูท้ี่น  ามาใช้ในการ
สอนมีการจัดล าดับการสอนของเนือ้หาก่อนและหลัง
ตามล าดบั 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

7. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีการลงรายละเอียด
ของเขตของเนือ้หาในรายวิชาที่กวา้งและลกึของเนือ้หาที่
เรยีน 

4.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.25 ผา่น 
 

8. เนือ้หา สาระที่สอนมีการบูรณาการแบบผสมผสาน
ภายในวิชา ระหวา่งวิชาและบรูณาการแบบโครงการ 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 1.25 ผา่น 
 

ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

1. จัดห้องเรียนให้เอื ้อต่อการเรียน รู ้ เป็นระเบี ยบ 
เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

2. จดัท าจดัหาพฒันาปรบัปรุงคณุภาพจดัเก็บและรกัษา
สือ่และแหลง่การเรยีนรูใ้หพ้รอ้มใชเ้สมอ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
 

3. วิเคราะหปั์ญหาในการขดัการเรียนรู ้เพื่อน ามาใชใ้น
การพฒันากระบวนการวิจยั 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.00 0.00 ผา่น 
 

4. ศึกษางานวิจยั น าผลการใชว้ิจยัมาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาการเรยีนการสอน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.00 ผา่น 
 

5. กระบวนการวิจัยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการ
เรยีนรู ้เกิดความรูใ้หมห่รอืสิง่ประดิษฐ์ใหม่ 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

6. วิธีการวดัและเครื่องมือวดัสอดคลอ้งกับพฤติกรรมที่
ก าหนดไว ้สามารถสะทอ้นคณุภาพผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
 

7. ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนดว้ยวิธีที่หลากหลาย 4.50 1.00 ผา่น 4.00 0.00 ผา่น 

8. บันทึกผลหลังการสอน สามารถน าไปปรับปรุงคูณ
ภาพการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนได้ และ
ตรวจสอบไดจ้รงิ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
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จากตาราง 8 แสดงผลการประเมินความถูกตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาของแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า รา่งของโครงสรา้ง
รายวิชาและแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา ทั้ง 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคแ์ละการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ดา้นการจัดการเรียนรู ้ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู ้ดา้น
เนือ้หา สาระในการจดัการเรียนรู ้และดา้นส่ือ แหล่งเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล มีค่ามธัย
ฐาน 4-5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด นั่นคือมีค่ามัธยฐาน 
3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จึงถือว่าร่างของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชามีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามถกูตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น แผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ 10 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 10) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. มีจดุประสงคท์ี่สะทอ้นเนือ้หาสาระและจดั
กิจกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.25 ผา่น 
 

2. มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งจดุประสงคข์อง
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายคาบกบัหนว่ยการ
เรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

3. มีการออกแบบสือ่ แหลง่เรยีนรูส้อดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

5.00 1.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4. มีการคาดคะเนหรอืค านงึถึงสภาพจรงิของ
ผูเ้รยีนที่จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

4.00 1.25 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

5. มีหลกัฐานแสดงการประเมินจากคาบเรยีนหรอื
หนว่ยการเรยีนรูก้่อนหนา้นัน้ แลว้น าขอ้มลูมาใช้
ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

6. มีการออกแบบการประเมินปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
ผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

5.00 1.00 ผา่น 4.00 1.25 ผา่น 

7. มีการออกแบบเพื่อเก็บขอ้มลู แกไ้ขปัญหาที่จะ
เกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

4.50 1.25 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

8. มีการวางแผนหรอืออกแบบล าดบัขัน้ของการ
ด าเนินกิจกรรมในแตล่ะคาบ 

4.00 1.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 
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ตาราง 9 (ตอ่)  

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้       

1. เตรยีมการสอนอยา่งเป็นระบบ จดัท าลว่งหนา้ มี
ความตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

5.00 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
 

2. การเลอืกวิธีการสอนท่ีหลากหลายที่เหมาะสม 
ตรงความสนใจของผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 
 

3. พฒันา สง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 

5.00 1.00 ผา่น 4.00 0.25 ผา่น 
 

4. กระตุน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดทกัษะการใชชี้วิตใน
สงัคม 

4.50 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 
 

5. ตรวจงาน สะทอ้นผลการเรยีน วิเคราะหผ์ูเ้รยีน 
และหาทางแกไ้ขไดเ้หมาะสมตามควรแก่กรณี 

4.50 1.25 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
 

6. มีบนัทกึการสะทอ้นผลการเรยีนและการพฒันา
ผูเ้รยีนและรายงานไดอ้ยา่งมีระบบ 

4.50 1.00 ผา่น 4.00 1.00 ผา่น 
 

7. เลอืกใช ้สรา้ง ปรบัปรุงนวตักรรมที่ท าใหเ้กิดการ
เรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

8. แสวงหา พฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูท้ี่ดี 

4.50 1.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้       

1. น าเสนอสถานการณปั์ญหา งานหรอืเรือ่งทีจ่ะ
สอนไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

4.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 

2. มีช่วงเวลาที่นกัเรยีนท ากิจกรรมเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เป็นเดี่ยว คู ่หรอืกลุม่ 

4.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 

3. ใชส้ือ่ แหลง่เรยีนรูเ้พื่อรวบรวมสนบัสนนุการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มทัง้ชัน้เรยีน  

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

4. อภิปรายเก่ียวกบัแนวคดิ ชิน้งานของ
ผูเ้รยีนเพื่อความเขา้ใจทัง้ชัน้ 

4.00 0.25 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

5. จดัการเรยีนรูท้ี่ชว่ยใหผู้เ้รยีนสรุปและ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

6. สรุปบทเรยีน ประเด็นปัญหา แนวคิดตา่ง 
ๆ เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิดองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

4.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

7. ใหผู้เ้รยีนบนัทกึความรูค้วามเขา้ใจ เก็บ
หลกัฐานชิน้งานผูเ้รยีนในใบงานของตน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

8. สามารถควบคมุดแูลชัน้เรยีนไดแ้ละมี
เทคนิคการการควบคมุชัน้เรยีนทีเ่หมาะสม 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

ด้านเนื้อหา สาระในการจัดการเรียนรู้       

1. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีความ
ตอ่เนื่อง เหมาะสมกบัเวลาเรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

2. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีความถกูตอ้งทนัสมยั
และสอดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 
 

3. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชส้อนถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.00 ผา่น 
 

4. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีความเหมาะสมผูเ้รยีน
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.00 ผา่น 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

5. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีการวิเคราะหแ์นวทางที่
จะบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายคาบ 

4.00 0.50 ผา่น 
 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 
 

6.  เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีการจดัล าดบัการสอน
ของเนือ้หาก่อนและหลงัตามล าดบั 

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
 

7. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีการลง
รายละเอียดของเขตของเนือ้หาในรายวชิาที่
กวา้งและลกึของเนือ้หาทีเ่รยีน 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.00 ผา่น 
 

8. เนือ้หา สาระท่ีสอนมีการบรูณาการแบบ
ผสมผสานภายในวชิา ระหวา่งวชิาและ
บรูณาการแบบโครงการ 

4.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 0.25 ผา่น 
 

ด้านสือ่และแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 

1. จดัหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้เป็น
ระเบียบ เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

2. จดัท าจดัหาพฒันาปรบัปรุงคณุภาพ
จดัเก็บและรกัษาสือ่และแหลง่การเรยีนรูใ้ห้
พรอ้มใชเ้สมอ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

3. วิเคราะหปั์ญหาในการขดัการเรยีนรู ้เพื่อ
น ามาใชใ้นการพฒันากระบวนการวิจยั 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4. ศกึษางานวจิยั น าผลการใชว้จิยัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5. กระบวนการวิจยัมุง่เนน้การพฒันา
นวตักรรมการเรยีนรู ้เกิดความรูใ้หมห่รอื
สิง่ประดิษฐ์ใหม ่

5.00 1.00 ผา่น 
 
 

5.00 0.25 ผา่น 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

6. วิธีการวดัและเครือ่งมือวดัสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมที่ก าหนดไว ้สามารถสะทอ้น
คณุภาพผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

7. ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนดว้ยวิธี
ที่หลากหลาย 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

8. บนัทกึผลหลงัการสอน สามารถน าไป
ปรบัปรุงคณูภาพการเรยีนการสอนและ
พฒันาผูเ้รยีนได ้และตรวจสอบไดจ้รงิ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

 
จากตาราง 9 แสดงผลการประเมินความถูกตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา

รายวิชากิจกรรมพลศึกษาของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ร่างของ
โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจดุประสงคแ์ละ
การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการด าเนินการจดัการเรียนรู ้ดา้น
เนือ้หา สาระในการจดัการเรียนรู ้และดา้นส่ือ แหล่งเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล มีค่ามธัย
ฐาน 4-5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด นั่นคือมีค่ามัธยฐาน 
3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จึงถือว่าร่างของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชามีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามถกูตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพฒันารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 14 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 10) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. มีจดุประสงคท์ี่สะทอ้นเนือ้หาสาระและจดั
กิจกรรมการเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

2. มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งจดุประสงคข์อง
แผนการจดัการเรยีนรูร้ายคาบกบัหนว่ยการ
เรยีนรู ้

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

3. มีการออกแบบสือ่ แหลง่เรยีนรูส้อดคลอ้งกบั
จดุประสงค ์

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4. มีการคาดคะเนหรอืค านงึถึงสภาพจรงิของ
ผูเ้รยีนที่จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

5.00 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

5. มีหลกัฐานแสดงการประเมินจากคาบเรยีน
หรอืหนว่ยการเรยีนรูก้่อนหนา้นัน้ แลว้น าขอ้มลู
มาใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

6. มีการออกแบบการประเมินปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

7. มีการออกแบบเพื่อเก็บขอ้มลู แกไ้ขปัญหาที่
จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

4.50 1.00 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 

8. มีการวางแผนหรอืออกแบบล าดบัขัน้ของการ
ด าเนินกิจกรรมในแตล่ะคาบ 

5.00 0.25 ผา่น 4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 10 (ตอ่)  

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

ด้านการจัดการเรียนรู้       

1. เตรยีมการสอนอยา่งเป็นระบบ จดัท าลว่งหนา้ 
มีความตอ่เนื่องสม ่าเสมอ 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 0.00 ผา่น 
 

2. การเลอืกวิธีการสอนท่ีหลากหลายที่เหมาะสม 
ตรงความสนใจของผูเ้รยีน 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 
 

3. พฒันา สง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้กิดการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 

4. กระตุน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดทกัษะการใชชี้วิต
ในสงัคม 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

5. ตรวจงาน สะทอ้นผลการเรยีน วิเคราะหผ์ูเ้รยีน 
และหาทางแกไ้ขไดเ้หมาะสมตามควรแก่กรณี 

5.00 1.00 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 
 

6. มีบนัทกึการสะทอ้นผลการเรยีนและการพฒันา
ผูเ้รยีนและรายงานไดอ้ยา่งมีระบบ 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 
 

7. เลอืกใช ้สรา้ง ปรบัปรุงนวตักรรมที่ท าใหเ้กิดการ
เรยีนรู ้

4.50 1.00 ผา่น 5.00 0.25 ผา่น 

8. แสวงหา พฒันาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูท้ี่ดี 

5.00 0.25 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้       

1. น าเสนอสถานการณปั์ญหา งานหรอืเรือ่งทีจ่ะ
สอนไดอ้ยา่งนา่สนใจ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.25 ผา่น 

2. มีช่วงเวลาที่นกัเรยีนท ากิจกรรมเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองเป็นเดีย่ว คู ่หรอืกลุม่ 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 

3. ใชส้ือ่ แหลง่เรยีนรูเ้พื่อรวบรวมสนบัสนนุการ
เรยีนรูใ้นชัน้เรยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มทัง้ชัน้เรยีน  

5.00 1.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

4. อภิปรายเก่ียวกบัแนวคดิ ชิน้งานของผูเ้รยีน
เพื่อความเขา้ใจทัง้ชัน้ 

5.00 1.25 ผา่น 5.00 1.00 ผา่น 

5. จดัการเรยีนรูท้ี่ชว่ยใหผู้เ้รยีนสรุปและสรา้ง
องคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

6. สรุปบทเรยีน ประเด็นปัญหา แนวคิดตา่ง ๆ 
เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิดองคค์วามรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม   

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.25 ผา่น 
 

7. ใหผู้เ้รยีนบนัทกึความรูค้วามเขา้ใจ เก็บ
หลกัฐานชิน้งานผูเ้รยีนในใบงานของตน 

4.50 1.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

8. สามารถควบคมุดแูลชัน้เรยีนไดแ้ละมี
เทคนิคการการควบคมุชัน้เรยีนทีเ่หมาะสม 

4.00 1.25 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

ด้านเนื้อหา สาระในการจัดการเรียนรู้       

1. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีความ
ตอ่เนื่อง เหมาะสมกบัเวลาเรยีนรู ้

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

2. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมคีวามถกูตอ้งทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
 

3. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
สอนถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.25 ผา่น 
 

4. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมคีวามเหมาะสมผูเ้รยีนแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.25 ผา่น 
 

5. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่น  ามาใช้
ในการสอนมกีารวิเคราะหแ์นวทางที่จะบรรลุ
จดุประสงคก์ารเรยีนรูร้ายคาบ 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 10 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

6.  เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีการจดัล าดบัการสอน
ของเนือ้หาก่อนและหลงัตามล าดบั 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

7. เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีการ
ลงรายละเอยีดของเขตของเนือ้หาใน
รายวชิาที่กวา้งและลกึของเนือ้หาที่เรยีน 

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.25 ผา่น 
 

8. เนือ้หา สาระท่ีสอนมีการบรูณาการแบบ
ผสมผสานภายในวชิา ระหวา่งวชิาและ
บรูณาการแบบโครงการ 

5.00 0.25 ผา่น 
 

5.00 1.25 ผา่น 
 

ด้านสือ่และแหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
1. จดัหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้เป็น
ระเบียบ เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.00 ผา่น 
 

2. จดัท าจดัหาพฒันาปรบัปรุงคณุภาพ
จดัเก็บและรกัษาสือ่และแหลง่การเรยีนรูใ้ห้
พรอ้มใชเ้สมอ 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

3. วิเคราะหปั์ญหาในการขดัการเรยีนรู ้เพื่อ
น ามาใชใ้นการพฒันากระบวนการวิจยั 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

4. ศกึษางานวจิยั น าผลการใชว้จิยัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5. กระบวนการวิจยัมุง่เนน้การพฒันา
นวตักรรมการเรยีนรู ้เกิดความรูใ้หมห่รอื
สิง่ประดิษฐ์ใหม ่

4.50 1.00 ผา่น 
 

4.50 1.00 ผา่น 
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ตาราง 10 (ตอ่)  
 

รายการการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้

Mdn. IQR. ผล Mdn. IQR. ผล 

6. วิธีการวดัและเครือ่งมือวดัสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมทีก่  าหนดไว ้สามารถสะทอ้น
คณุภาพผูเ้รยีน 

4.50 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

7. ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนดว้ย
วิธีที่หลากหลาย 

5.00 1.00 ผา่น 
 

4.00 1.00 ผา่น 
 

8. บนัทกึผลหลงัการสอน สามารถน าไป
ปรบัปรุงคณูภาพการเรยีนการสอนและ
พฒันาผูเ้รยีนได ้และตรวจสอบไดจ้รงิ 

5.00 1.00 ผา่น 
 

5.00 0.25 ผา่น 
 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการประเมินความถูกตอ้งและความเป็นไปไดใ้นการพัฒนา

รายวิชากิจกรรมพลศึกษาของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14 โดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ร่างของ
โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา ทัง้ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นจดุประสงคแ์ละ
การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการด าเนินการจดัการเรียนรู ้ดา้น
เนือ้หา สาระในการจดัการเรียนรู ้และดา้นส่ือ แหล่งเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผล มีค่ามธัย
ฐาน 4-5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด นั่นคือมีค่ามัธยฐาน 
3.50 และค่าพิสัยระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จึงถือว่าร่างของโครงสรา้งรายวิชา และแผนการ
จดัการเรียนรูร้ายวิชามีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น 
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ระยะที ่3 ผลการยนืยันความเป็นไปได้ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับผู้เรียน
ในศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข้ันตอนที่ 10 การยืนยันความเป็นไปไดใ้นรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักศึกษากลุ่มท่ี 1 
กลุ่มท่ียงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้หรือยงัไม่ถึง 20 หน่วยกิต ไดแ้ก่ ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้
ปีท่ี 2 จ านวน 374 คน และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมาแลว้ ไดแ้ก่ ชัน้ปีท่ี 
3 และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 373 คน  รวมจ านวนทั้งสิน้ 747 คน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในผลการ
ยืนยันความเป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 408 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.61 โดยกลุ่มท่ี 1 
กลุ่มท่ียงัไม่ผ่านการเรียนวิชาศกึษาทั่วไปหรือเรียนในรายวิชาศกึษาทั่วไปไม่ถึง 20 หน่วยกิตมีผล
การยืนยนัความเป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 193 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.60 เป็นชัน้ปีท่ี 1 
จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.96 และชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.03 และกลุ่ม
ท่ี2 กลุ่มท่ีผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปมาแล้ว มีนักศึกษาเข้าร่วมในผลการยืนยันความ
เป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 215 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.69 โดยเป็นชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 127 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.06 และชัน้ปีท่ี 4  จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.93 โดยมีรายละเอียด
ตามตารางดงันี ้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



    187 
 

 
 
 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหก์ารยืนยนัความเป็นไปไดใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นของนกัศกึษากลุม่ยงัไม่
ผา่นการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปและกลุม่ผา่นการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไป (n = 408) 
 

รายการการประเมิน 
กลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ความ

เป็นไปได ้

กลุ่มผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ความ

เป็นไปได ้
X̅ S.D. X̅ S.D. 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3       
1. ดา้นสาระส าคญั/แนวคดิหลกั  4.38 0.20 มาก 4.78 0.04 มากที่สดุ 
2. ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.51 0.12 มากที่สดุ 4.83 0.05 มากที่สดุ 
3. ดา้นเนือ้หา สาระการเรยีนรู ้ 4.43 0.13 มาก 4.83 0.03 มากที่สดุ 
4. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 4.59 0.14 มากที่สดุ 4.87 0.03 มากที่สดุ 
5. ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 4.53 0.11 มากที่สดุ 4.83 0.14 มากที่สดุ 
6. ดา้นการวดัและประเมินผล 4.50 0.19 มากที่สดุ 4.93 0.11 มากที่สดุ 
การยืนยนัความเป็นไปไดโ้ดยรวม 4.49 0.15 มาก 4.85 0.07 มากที่สดุ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5       

1. ดา้นสาระส าคญั/แนวคดิหลกั  4.52 0.19 มากที่สดุ 4.78 0.04 มากที่สดุ 

2. ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.60 0.22 มากที่สดุ 4.86 0.12 มากที่สดุ 

3. ดา้นเนือ้หา สาระการเรยีนรู ้ 4.68 0.08 มากที่สดุ 4.82 0.19 มากที่สดุ 

4. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 4.60 0.22 มากที่สดุ 4.86 0.12 มากที่สดุ 

5. ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 4.64 0.27 มากที่สดุ 4.90 0.11 มากที่สดุ 

6. ดา้นการวดัและประเมินผล 4.62 0.26 มากที่สดุ 4.92 0.11 มากที่สดุ 

การยืนยนัความเป็นไปไดโ้ดยรวม 4.61 0.21 มากที่สดุ 4.86 0.12 มากที่สดุ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10       

1. ดา้นสาระส าคญั/แนวคดิหลกั  4.75 0.08 มากที่สดุ 4.77 0.05 มากที่สดุ 

2. ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.82 0.12 มากที่สดุ 4.88 0.04 มากที่สดุ 

3. ดา้นเนือ้หา สาระการเรยีนรู ้ 4.83 0.10 มากที่สดุ 4.88 0.08 มากที่สดุ 

4. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 4.83 0.09 มากที่สดุ 4.85 0.09 มากที่สดุ 

5. ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 4.85 0.10 มากที่สดุ 4.83 0.07 มากที่สดุ 

6. ดา้นการวดัและประเมินผล 4.90 0.06 มากที่สดุ 4.92 0.08 มากที่สดุ 

การยืนยนัความเป็นไปไดโ้ดยรวม 4.83 0.09 มากที่สดุ 4.86 0.07 มากที่สดุ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

รายการการประเมิน 
กลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ความ

เป็นไปได ้

กลุ่มผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ความ
เป็นไป
ได ้X̅ S.D. X̅ S.D. 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14       
1. ดา้นสาระส าคญั/แนวคดิหลกั  4.19 0.14 มาก 4.75 0.06 มากที่สดุ 
2. ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.38 0.09 มาก 4.78 0.09 มากที่สดุ 
3. ดา้นเนือ้หา สาระการเรยีนรู ้ 4.50 0.08 มากที่สดุ 4.72 0.10 มากที่สดุ 
4. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 4.47 0.08 มาก 4.74 0.16 มากที่สดุ 
5. ดา้นสือ่ แหลง่การเรยีนรู ้ 4.54 0.09 มากที่สดุ 4.78 0.09 มากที่สดุ 
6. ดา้นการวดัและประเมินผล 4.68 0.08 มากที่สดุ 4.82 0.19 มากที่สดุ 
การยืนยนัความเป็นไปไดโ้ดยรวม 4.46 0.09 มาก 4.77 0.12 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 11 พบว่า การยืนยนัความเป็นไปไดใ้นรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอด 

คลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นของนักศึกษา
กลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปและกลุ่มผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไป พบว่า รา่ง
ของโครงสรา้งรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นสาระส าคญั/แนวคิด
หลัก ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นเนือ้หา สาระการเรียนรู ้ดา้นกระบวนการเรียนรู ้ดา้นส่ือ 
แหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล นกัศึกษากลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป มีค่าเฉล่ียโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุดในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 และ 
10 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.61 และ 4.83 ยกเวน้ แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 และ 14 มีค่าเฉล่ียโดยรวมมี
ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 4.49 และ 4.46  และนกัศึกษากลุ่มท่ีผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.86, 4.86, 4.86 และ 4.77 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าร่างของโครงร่างรายวิชาและ
แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวด
วิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น มีคณุภาพ ผา่นเกณฑท์กุดา้น มีความเป็นไปไดส้  าหรบัการ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนีเ้ป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบผสาน
วิธี (Mixed Method Approach) โดยมีวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวหลักและวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพเป็นตัวรอง  การวิจัยในครัง้นี ้ก าหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป เพ่ือสรา้งและพัฒนารายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยก าหนดจดุมุง่หมายเฉพาะ ดงันี ้ 

1. เพ่ือศกึษาปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรม
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ในระยะนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ดว้ยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนนี ้ผูว้ิจัยทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบตัิในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือ
ก าหนดเป็นกรอบ ปัญหาและแนวทางในการสมัภาษณ ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการวิจยั ประกอบดว้ย 
ผูเ้ช่ียวชาญในการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา จ านวน 5 คน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษา จ านวน 
5 คน รวมทัง้สิน้ จ  านวน 10 คน ท าการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) แลว้
สงัเคราะหข์อ้มูล เพ่ือระบุสภาพ ปัญหาและแนวทางในการสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดว้ย
เทคนิคการวิ เคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และการประเมินความต้องการจ าเป็น 
ท าการศกึษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 24 คน และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 
และชัน้ปีท่ี 4 ท่ีผ่านการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาแลว้จ านวน 24 คณะ โดยแยกตามสดัส่วน
จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะคณะ จ านวน 373 คน วิเคราะหค์า่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น
รายดา้นและรายขอ้ หาค่าผลต่างระหว่างสภาพท่ีคาดหวงั (I) กับสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั (D) 
หารดว้ยค่าสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนั (D) โดยใชห้ลกัการก าหนดความตอ้งการจ าเป็นจากระดบั
ของสภาพท่ีเป็นจริง เพ่ือใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น
โดยใชส้ตูร Modified priority needs index (PNImodified)  

2. เพ่ือสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มโดย
ผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจาก 3 ชดุ ผูเ้ช่ียวชาญ
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มีมติใหค้วามเห็นสอดคลอ้งเหมือนกัน โดยใหน้ าชุดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ทัง้ 3 ชุด ในหัวขอ้หลักและประเด็นสาระ เนือ้หาท่ีส าคญัในแต่ละชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษามาผสมผสานกันใหไ้ดชุ้ดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาขึน้มา 1 
ชดุ ท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์่วมสรุปผลรว่มกัน เพ่ือน าไปจดัท าโครงการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู ้จ  านวน 16 สัปดาห ์น าชุดโครงร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมสรุปผลร่วมกันระหว่างผู้เช่ียวชาญ จ านวน 1 รูปแบบ มาจัดท า
แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา (Lesson Plan) จ านวน 16 และใหผู้เ้ช่ียวชาญท า
การประเมินความเหมาะสมและพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 4 แผน คดิเป็น 25 % ของ
จ านวนแผนทัง้หมด โดยดคูวามเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีลักษณะและเทคนิคการ
สอนท่ีมีความแตกตา่งกัน ท าการประชมุเชิงปฏิบตัิการ (work shop) ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 โดยน า
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลองกับ
นกัศึกษาท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 40 คน จ านวน 4 แผน ใชเ้วลาในการท าการทดลอง จ านวน 2 
วัน และผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน พิจารณาความถูกตอ้งพรอ้มความเป็นไปได้ของแผนการจัดการ
เรียนรูท่ี้มีลกัษณะและเทคนิคการสอนท่ีมีความแตกตา่งกนั พรอ้มขอ้แนะน า ใชเ้วลาในการท าการ
ประชมุเชิงปฏิบตัิการ จ านวน 1 วนั โดยประชมุเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom ท า
การวิเคราะหค์า่มธัยฐานและคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์

3. เพ่ือยืนยนัความเป็นไปไดข้องรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น นกัศกึษากลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า รา่งของโครงสรา้งรายวิชา
และแผนการจดัการเรียนรูป้ระกอบดว้ย ดา้นสาระส าคญั/แนวคิดหลกั ดา้นจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
ดา้นเนือ้หา สาระการเรียนรู ้ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู้และดา้นการ
วดัและประเมินผล โดยนกัศึกษากลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีคา่เฉล่ียโดยรวมมี
ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสดุในแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 5 และ 10 โดยมีคา่เฉล่ีย 4.61 และ 
4.83 ยกเวน้ แผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 3 และ 14 มีคา่เฉล่ียโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.49 และ 4.46  และนักศึกษากลุ่มท่ีผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่ วไป ในทุก
แผนการจดัการเรียนรูมี้ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.86, 4.86, 4.86 และ 
4.77 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นว่าชดุโครงสรา้งค าอธิบายรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา
กิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคล้องผูเ้รียนศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มีคณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัผูว้ิจยัสรุปรูปแบบในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกับ

ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถสรุปเป็น 3 
ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความตอ้งการจ าเป็นและแนวทางในการพฒันา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 ของหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1. ผลการศึกษาปัญหาในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละ
ประเดน็สามารถสรุปในประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

1.1 จุดประสงคร์ายวิชา พบว่า ผู้สอนตั้งจุดประสงคไ์ว้ไม่เหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบักลุ่มผูเ้รียนและงบประมาณ ไม่ไดมี้การวิเคราะหใ์นรายละเอียดของวตัถุประสงคใ์น
การจัดการสอนของรายวิชาร่วมกัน ผูส้อนมีการวิเคราะห ์สังเคราะห์และคาดหวังในตวัผู้เรียน
จะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับทฤษฎีและหลักการในการจัดกิจกรรมพลศึกษา อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนใน
สงัคมไดเ้ป็นอย่างดี จดุประสงคจ์ะเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางดา้นการกีฬา เพ่ือน าไปใชใ้นการออก
ก าลงักายได ้มนบางรายวิชาตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามหลกัสูตรของรายวิชาท่ีก าหนดมาใหแ้ต่
ไมส่ามารถสอนได ้เพราะไมมี่ความเช่ียวชาญทางดา้นกีฬานัน้ ๆ  

1.2 เนือ้หา สาระรายวิชา พบว่า  เนือ้หา สาระถูกก าหนดมาโดยหมวดวิชา
ศกึษาทั่วไป ท าใหเ้กิดปัญหาในการสอนรวมไปถึงการจดักิจกรรมและการวดัและประเมินผลดว้ย 
ไมมี่การใชเ้ทคโนโลยี การส่ือสารทางดา้นคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์นทหรือสรา้งส่ือนวตักรรมเก่ียวกบั
การออกก าลงักายในขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนไม่สนใจเนือ้หา สาระรายวิชาเพราะ
ไม่ดงึดดูใจ ผูเ้รียนไมมี่พืน้ฐานทางดา้นการกีฬาหรือการออกก าลงักายท าให้เวลาอธิบายผูเ้รียนจะ
ท าความเข้าใจยาก เนือ้หา สาระไม่ไดเ้น้นการให้ความรูเ้ก่ียวกับหลักในการออกก าลังกายให้
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ เนน้แตเ่รื่องทกัษะกีฬาเป็นหลกั 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู/้กระบวนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนขาดความหลากหลาย ผูเ้รียนไม่ใหค้วามสนใจในหัวขอ้การเรียนการ
สอนในบางสปัดาห ์ไม่สามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้รวมทัง้ใชก้ารสอนแบบการบรรยาย 
สาธิต ประกอบส่ือการสอน มีกิจกรรมการปฏิบตัิจรงิในขณะท่ีจดัการเรียนการสอนนอ้ยมาก อีกทัง้ 
ระยะทางในการเดินทางมาเรียนกบัสถานท่ีเรียนไกลท าใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนกิจกรรมตามเวลา
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ท่ีเหลือนอ้ยลง ผูเ้รียนไม่สนใจในกิจกรรมเพราตอ้งการลงทะเบียนเพียงแค่ตอ้งการให้ครบตาม
หลักสูตรเพ่ือให้จบการศึกษาเท่านั้น การแต่งกายบางสถาบันไม่ให้ความส าคัญกับรายวิชา
กิจกรรมพลศกึษาท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรูท่ี้วาง
ไว ้รวมทัง้การจดักิจกรรมบางกิจกรรมท าใหบ้รรยายกาศในการเรียนไมส่นกุสนาน 

1.4 ส่ือ และแหล่งการเรียนรู ้พบว่า ส่ือยังขาดความหลากหลาย ระบบอิน
เตอเนทชา้ท าใหท้  าการคน้ควา้เกิดความลา้ชา้ ผูเ้รียนเกิดอาการเบื่อหน่ายจากการรอคอย และส่ือ
ท่ีใชไ้ม่มีความสอดคลอ้งกับเนือ้หา นอกจากนัน้งบประมาณในการสนับสนุนในการท าส่ือมีนอ้ย
ไม่ไดร้บัการจดัสรร ผูส้อนไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกับส่ือ โดยส่ือการสอนท่ีดีควรจะตอ้งมีลกัษณะ
สภาพท่ีดีมีความพรอ้ม มีการให้บริการของอุปกรณ์ต้องสมบูรณ์ สามารถสรา้งแรงจูงใจและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้เรียนไดเ้ป็นอย่างดี  ใชส่ื้อภาพเคล่ือน ไหวจากเวปไซด ์คลิป 
วีดีโอ ส่ือการสอนออนไลน ์หรือผูเ้ช่ียวชาญ  ส่ือ ควรเป็นส่ือท่ีพฒันามาจากงานวิจยั หากใชส่ื้อใน
รูปแบบแท๊บเลท โทรศพัทมื์อ ถือ อปุกรณส์ามารถท าการสืบคน้ไดส้ะดวกไดสื้บคน้เนือ้หาท่ีมีความ
ทนัสมยัและมีความเหมาะสม โดยอาศยัจาก แหล่งการเรียนรูม้าจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน
หรือหนว่ยงานอ่ืน ๆ หรือการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีผูส้อนสงักดัอยู่ 

1.5 การวัดและประเมินผล พบว่า ในรายวิชาไม่มีการวัดประเมินผลก่อน
เรียน ระหว่างเรียน แต่มีการวดัผลหลงัเรียน ใหค้วามส าคญัในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
พิสยัมากท่ีสดุ ไมมี่การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน แตมี่การวดัก่อนเรียนและวดัหลงัเรียน ไม่มี
การชีแ้จงกระบวนการวดัและประเมินผลผูส้อนกบัผูเ้รียนไม่มีส่วนรว่มในวิธีการวดัและประเมินผล  
ในการสอบจะเนน้การสอบปฏิบตัคิะแนนสงูมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ การวดัและประเมินผลไม่ครบคลมุ
ในทกุ ๆ ดา้น ดงันัน้ ในการวดัและประเมินผลจะตอ้งมีแนวทางในการวดัและประเมินใหผู้เ้รียนา
มารถตรวจสอบได ้โปรง่ใส  สามารถชีแ้จงได ้ควรเนน้การวดัประเมินผลเป็นระยะ ใชท้ัง้อิงเกณฑ์
และอิงกลุม่โดยประเมินตามสภาพจรงิ เพ่ือใหเ้กิดความยตุธิรรมตอ่ตวัผูเ้รียน  

2. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ี
สอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของรองคณบดีฝ่ายวิชาการตาม
สภาพท่ีเป็นอยู ่พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของรองคณบดีฝ่าย
วิชาการในแต่ละคณะ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัท่ี 1 
PNIModified = .45  ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย 
3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75 สภาพท่ีควรจะเป็น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
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คา่เฉล่ีย 4.59  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49  2) ดา้นการวดัและประเมินผล มีความตอ้งการจ าเป็น
ล าดบัท่ี 2 PNIModified = .39 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู ่พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
คา่เฉล่ีย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .56 สภาพท่ีคาดหวงั พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
คา่เฉล่ีย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34  3) ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้ความตอ้งการจ าเป็น
ล าดบัท่ี 3 PNIModified = .37 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
ค่าเฉล่ีย 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .34 สภาพท่ีคาดหวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
คา่เฉล่ีย 3.53 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74  4) ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา มีความ
ตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 4 PNIModified = .34 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.76 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .50 สภาพท่ีคาดหวงั พบว่า โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .74 และ 5) ดา้นการก าหนดจุดประสงคก์าร
เรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับท่ี 5 PNIModified = 
.32 ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 สภาพท่ีคาดหวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 

3. ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ี
สอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาตามสภาพท่ีเป็นอยู ่
พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีท่ี
ผา่นการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้ 1) ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้พบวา่ มีความตอ้งการ
ล าดบัท่ี 1 PNIModified = .39  ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มี
ค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 สภาพท่ีควรจะเป็น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ีย 3.29 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75 2) ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้มีความตอ้งการ
จ าเป็นล าดบัท่ี 2 PNIModified = .38ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.61 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 สภาพท่ีคาดหวงั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีคา่เฉล่ีย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81  3) ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 3 PNIModified = .35 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดับ มากท่ีสุด  ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .47 สภาพท่ี
คาดหวัง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72 4) 
ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาในศตวรรษท่ี 21 มีความตอ้งการ
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จ าเป็นล าดบัท่ี 4 PNIModified = .34 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.60 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 สภาพท่ีคาดหวงั พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .64 และ 5) ดา้นการวัดและประเมินผล มีความ
ตอ้งการจ าเป็นล าดบัท่ี 5 PNIModified = .26 ผลการวิเคราะหส์ภาพท่ีเป็นอยู่ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.58 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 สภาพท่ีคาดหวงั พบว่า โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.65 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .63 

4. ผลการศกึษาแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในแตล่ะประเด็นสามารถ
สรุปในประเดน็ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้

4.1 การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษามีแนวทาง 
ในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชาผูส้อนตอ้งเขียนจุดประสงคเ์นน้เก่ียวกบัสภาวะการมี
สขุภาพท่ีดี มีการบรูณาการรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 จดุประสงค์
ควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าการออกก าลังกายวางแผนการออกก าลังกายตาม
โปรแกรมท่ีตนเองสรา้งขึน้ได้ พรอ้มตระหนกัถึงประโยชนใ์นการออกก าลังกาย สามารถแนะน า
หลักของการออกก าลังกายท่ีถูกตอ้งตามหลักวิชาการได้และมีทักษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานท่ีดี 
ดงันัน้ การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาควรสอดคลอ้งกับวิธีสอนและ
ขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอน เขียนจดุประสงคใ์หค้รอบคลมุทกุดา้น  

4.2 เนือ้หา สาระรายวิชา มีแนวทางในการพัฒนาเนน้การดแูลสุขภาพดว้ย
การออกก าลงักาย การสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกาย บูรณาการขา้มสาขาวิชาตา่ง ๆ มีความรูใ้น
กฎ กติกา การแข่งขนักีฬาและการปอ้งกนัการบาดเจ็บ มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายและท่ี
ส าคญัเนน้เก่ียวกบัความรูด้า้นสขุภาพและกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพทางกายและการกีฬา 
ประยกุต ์ใชค้วามรูท่ี้ไดป้รบัใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในศตวรรษใหม่ รวมทัง้ควรเนน้
วิธีการในการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนโปรแกรมการออกก าลงักายในแตล่ะชว่งวยัได ้

4.3 การจดัการเรียนรูร้ายวิชา แนวทางในการจดักิจกรรมการรู ้ควรใชว้ิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย ไม่ยึดกิจกรรมหรือวิธีการสอนเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง  จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้วิ ธีสอนแบบ Online ผ่าน ส่ือ Internet 
เทคโนโลยีโลกเสมือนก้าวสู่โลกความเป็นจริง กิจกรรมควรใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 
และบุคคล ใชกิ้จกรรมท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีมาใชห้รือมีการสรา้งนวัตกรรมกิจกรรมตอ้งเป็น
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กิจกรรมท่ีสรา้งแรงจงูใจในความตอ้งการของผูเ้รียน มีการทดลองหรือปฏิบตัิร่วมกบัทฤษฎี ผูเ้รียน
ตอ้งมีส่วนรว่มทัง้เป็นกลุ่มหรือบุคคลและมีการศกึษานอกสถานท่ี ใชกิ้จกรรมการสอนในรูปแบบ 
Flipped Classroom, STEAM, Tactical Approach, 5E เป็นต้น  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนในซตวรรษท่ี 21 โดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมในการท า
กิจกรรม 

4.4 ส่ือ และแหลง่การเรียนรู ้แนวทางในการพฒันากิจกรรมพลศกึษาดา้นส่ือ
และแหล่งเรียนรู ้ควรเป็นส่ือท่ีมีการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน 
แหล่งเรียนรูม้าจากบุคคลท่ีเช่ียวชาญหรือโดดเด่นดา้นนั้น ๆ หรือจาก Website ต่าง ๆ  โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ อาจมีการใชส่ื้อท่ีเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง 
แบบ 360 องศา แหล่งการเรียนรูต้อ้งไดร้บัการสนบัสนุน เอือ้เฟ้ือหรือการดูแลจากองคก์รของรฐั
และเอกชน หรือจากตวัผูส้อนผลิตขึน้เอง ลกัษระของส่ือควรมีลกัษณะท่ีเขา้ถึงไดง้่ายและสะดวก
ในการใช้งาน   เช่น  Clip ใน  YouTube หรือ  รวบรวมจาก Page Facebook หรือ  Channel 
YouTube หรือ ขอ้มูลจาก Website ท่ีมีขอ้มูลความน่าเช่ือถือไดม้าก  ดงันัน้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้
จะตอ้งมีความทนัสมยัและมีความพรอ้มและมีความเหมาะสม มีอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผเ้รียนโดยอาศยัจาก แหล่งการเรียนรูม้าจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
หรือการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท่ีผูส้อนสงักดัอยู่ 

4.5 การวดัและประเมินผล แนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษา 
ควรท าการวดัและประเมินผลใหต้รงตามตามความสามารถของรายวิชา สามารถท าการวดัและ
ประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียนและหลงัการเรียน ท าการวดั
และประเมินผลใหค้รบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้เจตคติ ทกัษะ สมรรถภาพทางกายและดา้น
สงัคมหรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พรอ้มทัง้ประเมินผลตามสภาพจริง มีความยุติธรรม โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้วดัและประเมินผลใหค้รอบคลุม ไม่เนน้ดา้นการปฏิบตัิ มีการวดัทัง้เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือประกอบการประเมินในการตัดสิน ใจ มีการวดัและประเมิน ผลดา้นคุณธรรม
จริยธรรมและวดัใหส้อดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เก่ียวกับ 3 R 8 C และ 1E ดงันัน้ ในการ
วดัและประเมินผลจะเป็นกระบวนการท่ีแสดงผลในการยอ้นกลบัมาสู่ตวัผูส้อนและตวัผูเ้รียนใน
การปรบัปรุงและพฒันาตนเอง พรอ้มเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัใหก้ับผูป้กครอง ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอน 

ระยะที่ 2 การสรา้งและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ว่มโดยผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาชดุโครง
รา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจาก 3 ชดุ ไดมี้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั โดยใหน้ าชดุโครง
ร่างค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 3 ชุด ในหัวขอ้ท่ีส าคัญในแต่ละชุดโครงร่างค าอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพลศึกษามาผสมผสานกันใหไ้ดชุ้ดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
ขึน้มา 1 ชุด ท าการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหร์่วมสรุปผลร่วมกัน เพ่ือใหไ้ดชุ้ดโครงร่างค าอธิบาย
รายวิชากิจกรรมพลศึกษา เพ่ือน าไปจัดท าโครงการสอนระยะยาวและแผนการจัดการเรียนรู ้
จ  านวน 16 สปัดาห ์ชดุโครงรา่งค าอธิบายรายวิชาท่ีเหมาะสม คือ กิจกรรมทางกาย  กีฬาและการ
ออกก าลงักายเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดชุดโครงรา่งค าอธิบายรายวิชา 
ดงันี ้

ช่ือรายวิชา  
กิจกรรมทางกาย กีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใน

ศตวรรษท่ี  21 (Physical activities Sport and Exercise for Life skill development in the 21st 

Century) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความหมาย ความส าคญัและองคป์ระกอบของกิจกรรมพลศึกษา กีฬา 
การออกก าลงักาย  กิจกรรมทางกาย  การรบัรูท้างกายและสมรรถภาพทางกายเพ่ือสขุภาพ หลกั
และวิธี การออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ ทกัษะและความรูพื้น้ฐานการเล่นกีฬาประเภททีม ประเภท
บคุคลและประเภทคู่ ประเภทศิลปะการตอ่สู ้ ประเภทตาข่ายหรือแร็กเก็ต  กีฬาเพ่ือสุขภาพ การ
ประยกุตกี์ฬาไปสู่การออกก าลงักายเพ่ือส่งเสรมิสขุภาพในชีวิตประจ าวนั การประยกุตท์ฤษฎีและ
หลักการทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การวางแผนการจัดโปรแกรมและการ
ประเมินผลการออกก าลงักาย การประยกุตใ์ชส่ื้อดจิิทลัเพื่อการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

Definition, importance, and components of Physical Education 

activities, Sports, Exercise, Physical activities, Physical Literacy and Health – Related 
Physical fitness. Principles and method of exercise for health. Fundamental sport skills 
and knowledge in Team sports, Individual and Dual Sports, Martial art, Net or Racket 
sports, Sports for Health. Applying sport to promote health with exercise lifestyle in daily 
lives. Application of theories and principles of sports science for Health . Exercise 
planning and evaluation. Applications of digital media for learning in Physical Education 
activities. 
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ประชมุเชิงปฏิบตัิการ (work shop) ครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2 โดยน าแผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ผา่นการพิจารณาความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญและปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลอง
กับนักศึกษาท่ีเป็นอาสาสมัคร จ านวน 40 คน จ านวน 4 แผน คิดเป็น 25 % ของจ านวนแผน
ทั้งหมด ผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน พิจารณาประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ของ
แผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีลกัษณะและเทคนิคการสอนท่ีมีความแตกตา่งกัน ใชเ้วลาในการท าการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 วัน โดยทดลองสอน 2 วัน และประชุมผ่านระบบออนไลน ์
โปรแกรม Zoom ความถูกต้องและความเป็นไปได้ของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน พบว่า 
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดนั่นคือ มีคา่มธัยฐาน 3.50 และคา่พิสยัระหว่างควอไทลไ์มเ่กิน 1.50 ถือ
วา่ผา่นเกณฑค์ณุภาพทกุดา้น 

ระยะที่ 3 การยืนยนัความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน
ในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น สรุปไดด้งันี ้ 

นักศึกษากลุ่มยังไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่ วไปและกลุ่มผ่านการเรียน
รายวิชาศกึษาทั่วไป พบวา่ รา่งของโครงสรา้งรายวิชาและแผนการจดัการเรียนรูข้องกลุ่มนกัศกึษา
ท่ียงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไป มีคา่เฉล่ียโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสุด
ของแผนการสอนท่ี 5 และแผนการสอนท่ี 10 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.61 และ 4.83 ยกเว้น แผนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ 3 และแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ 14 มีค่าเฉล่ียโดยรวมมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั 
มาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.49 และ 4.46  และกลุ่มท่ีผ่านการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในทุก
แผนการจดัการเรียนรูมี้ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ีย 4.86, 4.86, 4.86 และ 
4.77 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าร่างของโครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นมีคณุภาพผ่านเกณฑท์กุดา้น มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนได ้

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในประเด็นของปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนา

รายวิช า กิจก รรมพลศึกษ า ท่ี สอดคล้อ งในศตวรรษ ท่ี  21 ในหม วดวิ ช าศึ กษ าทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นผูว้ิจยัด าเนินการอภิปรายผลการวิจยัตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1. ผลการศึกษาปัญหา ความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการพัฒนา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
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1.1 ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาในศตวรรษท่ี 
21 พบว่า การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชาผู้สอนตั้งจุดประสงคไ์ว้ไม่เหมาะสมหรือ
สอดคลอ้งกบักลุม่ผูเ้รียนและงบประมาณ จดุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาผูส้อน
และผูเ้รียนไมไ่ดก้ าหนดรว่มกนั ผูส้อนมีการค านงึและคาดหวงัในตวัผูเ้รียนจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกบั
ทฤษฎีและหลกัการในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนอยู่รว่มกนักับผูอ่ื้นในสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 
จดุประสงคจ์ะเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางดา้นการกีฬามากกวา่การน าไปใชใ้นการออกก าลงักายได ้
มีบางรายวิชาตัง้จดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามหลกัสตูรของรายวิชาท่ีก าหนดมาใหแ้ตไ่ม่สามารถสอน
ได ้เพราะไมมี่ความเช่ียวชาญทางดา้นกีฬานัน้ ๆ  

ดังนั้น การตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรูท่ี้ไม่สามารถสนองความตอ้งการของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยผู้เรียนจะมีความต้องการ ความถนัด ความสนใจและมีความสามารถท่ี
แตกตา่งกนั การก าหนดเง่ือนไขไวอ้ย่างใดอยา่งหนึ่งอาจจะไม่สามารถสนอตอบงตอ่ความตอ้งการ 
แรงจงูใจและความสนใจของผูเ้รียนแตล่ะคนได ้จดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ฉพาะในพฤติกรรมสามารถ
แสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมไดเ้ท่านัน้  ซึ่งตามความเป็นจริงแลว้พฤติกรรมของผู้เรียนนัน้มี
หลากหลายอย่างมาก มีทัง้พฤติกรรมท่ีสามารถแสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมและพฤติกรรมท่ี
ไม่สามารถสงัเกตเห็นไดเ้ป็นรูปธรรม ดงันัน้ พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีไม่สามารถแสดงออกมาใหเ้ห็น
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เหล่านีอ้าจจะถูกละเวน้และทิง้ไปได ้สอดคลอ้งกบั ถนอมวงศ ์
กฤษณเ์พ็ชร ์และ วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2561, น, 321, 334-335) สรุปว่า จดุประสงคก์ารเรียนรูท้าง
พลศึกษาเป็นตวับ่งชีท่ี้แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนไดมี้การเรียนรูห้รือมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนั
เน่ืองมาจากกระบวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาตามท่ีผู้สอนตอ้งการใหเ้กิดขึน้หรือตามท่ี
ผูส้อนไดค้าดไวจ้รงิหรือเป็นจดุประสงคท่ี์เนน้ใหเ้ห็นถึงพฒันาการหรือความสามารถของนกัเรียนท่ี
เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาของผูส้อนเป็นส าคญัจะท าใหท้ัง้ผูส้อนและผูเ้รียน
หรือแมแ้ตผู่บ้รหิารหรือผู้ปกครองของผูเ้รียนสามารถทราบไดอ้ย่างชดัเจนว่ากระบวนการเรียนการ
สอนของผูส้อนท่ีจดัใหก้ับผูเ้รียนไดเ้รียนในตอนนัน้ผูเ้รียนไดมี้พฒันาการหรือไดมี้การเรียนรูอ้ะไร
ไปบา้งมากนอ้ยแคไ่หนจะชว่ยใหผู้ส้อนทราบผลของกระบวนการเรียนการสอนของตนเองไดอ้ย่าง
ดีท าใหส้ามารถท่ีจะปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอนของตนเองในครัง้ตอ่ไปใหดี้ยิ่งขึน้  

1.2 ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา พบว่า เนือ้หา สาระรายวิชา 
พบว่า  เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษาเนือ้หาสาระถกูก าหนดมาโดยหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
ท าใหเ้กิดปัญหาในการสอนรวมไปถึงการจดักิจกรรมและการวดัและประเมินผลดว้ย ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี การส่ือสารทางดา้นคอมพิวเตอร ์อินเตอรเ์นทหรือสรา้งส่ือนวตักรรมเก่ียวกับการออก
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ก าลงักายในขณะท่ีมีการจดัการเรียนการสอน ผูเ้รียนไม่สนใจเนือ้หา สาระรายวิชาเพราะไม่ดงึดดู
ใจ ผูเ้รียนไม่มีพืน้ฐานทางดา้นการกีฬาหรือการออกก าลงักายท าใหเ้วลาอธิบายผูเ้รียนจะท าความ
เขา้ใจยาก เนือ้หา สาระไม่ไดเ้นน้การใหค้วามรูห้ลกัการในการออกก าลงักายใหถู้กตอ้งตามหลกั
วิชาการ เนน้แตเ่รื่องทกัษะกีฬาเป็นหลกั  

ดงันัน้ เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรจะมีการจดัเนือ้หา สาระท่ี
ใชรู้ปแบบในการบูรณาการขา้มสาขาวิชา การน าเนือ้หา สาระมาบูรณาการในทางพลศึกษาและ
กีฬา เป็นการเช่ือมโยงศาสตรต์่าง ๆ ภายใตห้ัวข้อเดียวกัน เนือ้หา สาระมีความชัดเจนช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนท่ีลึกซึง้ในลักษณะองคร์วม ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรูร้อบตัวเพ่ือเป็น
แนวทางท่ีจะช่วยใหเ้กิดการท างานร่วมกันและประสานกัน ท าใหเ้กิดความสุขในการเรียน ผูส้อน
สืบคน้เนือ้หา สาระในการส่งเสริมสนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดค้ิดวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ มาใชเ้พ่ือให้
เกิดการพัฒนาเป็นองคค์วามรูใ้หม่ท่ีส  าคัญและมีประโยชนต์่อการพลศึกษาและการกีฬา  ดังท่ี 
วณิช  นิรนัตรานนท ์และ ศศิธร  นิรนัตรานนท ์(2551, น. 171) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรูพ้ล
ศึกษาศตวรรษท่ี 21 เป็นการน าเอาความรูห้ลักวิชาการเก่ียวกับแขนงรายวิชาพลศึกษาท่ีมีการ
ผสมผสานสมัพนัธก์นั น ามารวบรวมใหเ้ขา้กนั ท าใหเ้นือ้าหา สาระมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกัน 
น ามาบูรณาการภายใตห้ัวขอ้เดียวกัน โดยผูส้อนเนน้ผูเ้รียนเก่ียวกับเนือ้หาและสาระการเรียนรู้
ตามทฤษฎีและฝึกฝนปฏิบตัิ สอดคลอ้งกบั สมิทธิรกัษ ์จนัทรกัษ ์(2560, น, 100)  ไดส้รุปถึงเนือ้หา
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปว่าควรมีลักษณะเป็นการสอนแบบบูรณาการศาสตรห์รือสหวิทยาการ 
ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค ์ค าอธิบายรายวิชาของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษา นัน้ ๆ บรรจไุวใ้นหลกัสตูร  

1.3 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอนขาด
ความหลากหลาย ผูเ้รียนไม่ใหค้วามสนใจในหัวขอ้การเรียนการสอนในบางสปัดาห ์ไม่สามารถ
กระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู ้รวมทัง้ใชก้ารสอนแบบการบรรยาย สาธิต ประกอบส่ือการสอน  
มีกิจกรรมการปฏิบตัิจรงิในขณะท่ีจดัการเรียนการสอนนอ้ยมาก อีกทัง้ ระยะทางในการเดินทางมา
เรียนกับสถานท่ีเรียนไกลท าใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนกิจกรรมตามเวลาท่ีเหลือนอ้ยลง ผูเ้รียนไม่
สนใจในกิจกรรมเพราตอ้งการลงทะเบียนเพียงแคต่อ้งการใหค้รบตามหลกัสตูรเพ่ือใหจ้บการศกึษา
เท่านัน้ การแต่งกายไม่ใหค้วามส าคญักับรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท าใหต้อ้งปรบัเปล่ียนวิธีการ
สอนไม่เป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรูท่ี้วางไวแ้ละกิจกรรมบางอย่างท าใหบ้รรยายกาศในการ
เรียนไมส่นกุสนาน  

ดงันัน้ ผูส้อนควรคน้หากิจกรรมท่ีมีการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน โดยการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการจัดการเรียนการสอนหรือใช้การจัดกิจกรรม Active Learning 
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ผูเ้รียนไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จัดกิจกรรมให้หลากหลายรูปแบบเพ่ือกระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียน ใชกิ้จกรรมท่ีปลกูฝังทางดา้นสงัคม ดงันัน้ การจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
ควรค านึงถึงหลกัวิชาการในการจดักิจกรรมโดยการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมภายในวิชาเดียวกันหรือ
ระหว่างวิชาให้เป็นความรูแ้บบองคร์วม เรียนรูเ้ป็นกลุ่มให้ผู้เรียนมีโอกาสไดมี้ปฏิสัมพันธ์กัน
ปรกึษาหารือและแลกเปล่ียนทางแนวความคิดและประสบการณซ์ึ่งกันและกนั  เนน้วิธีการควบคู่
ไปกับการส่งเสริมให้ผูเ้รียนวิเคราะหก์ระบวนการต่าง ๆ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของงานไป
ประยุกตใ์ช้ในชีวิตจริงและติดตามการปฏิบัติตนเป็นคนดีและตระหนักในคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติมากกว่าส่วนตน ใชก้ารจัดการเรียนรูท่ี้หลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังท่ี 
ชมพู เน่ืองจ านงค,์ ภัทรยุทธ โสภาอศัวภรณ์, และ อจัฉรา ธนีเพียร (2563, น, 623-640) ไดก้ล่าว
ว่า การจดัการเรียนรูเ้ป็นการจดักิจกรรมท่ียึดผูเ้รียนและปัญหาเป็นส าคญั โดยบูรณาการรว่มกับ
กรอบทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ของการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนสามารถ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองและน าความรูไ้ปประยกุตใ์หเ้กิดนวตักรรมสู่สงัคม ดงันัน้ การศกึษา
ไทย 4.0 จะตอ้งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าองค์
ความรูจ้ากวิชาแกนและเนือ้หาประเด็นท่ีส าคญัท่ีมุ่งเนน้การบรูณาการเขา้มามีส่วนรว่ม ซึ่งผูเ้รียน
จะมีอิสระในการเลือกท่ีจะเรียนรูมี้ส่วนรว่มคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาทกัษะของ
ตนเอง ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงความรูท้กัษะกระบวนการคิด ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา สมรรถนะ
และคณุลกัษณะของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั อสัรี สะอีดี, สิทธิศกัดิ ์บญุหาญ, และ ธรรมเทศ (2562, 
น. 16) กล่าวว่า ครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัได ้โดยจดักิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีมุ่งใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง ใชเ้ทคนิค
วิธีสอนวิธีการเรียนรูรู้ปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสมของผูเ้รียน ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัติจริง ไดท้  าการคน้ควา้ศึกษา ทดลอง ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรูด้ว้ยตนเองจากการปฏิบัติจริง ผู้สอนปรบัเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและ
ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจรงิได ้สอดคลอ้งกบั มารศรี แนวจ าปา และคนอ่ืน ๆ (2560, น, 112 ) 
สรุปวา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นกิจกรรมท่ีท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจปัญหา โดยผูส้อน
ควรฝึกใชว้ิธีสอนแบบตา่ง ๆ เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสม วิธีการสอนท่ีพฒันาทกัษะการแกปั้ญหา  

1.4 ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้ พบว่า ส่ือยังขาดความหลากหลาย ระบบอิน
เตอเนทชา้ท าใหท้  าการคน้ควา้เกิดความลา้ชา้ ผูเ้รียนเกิดอาการเบื่อหน่ายจากการรอคอย และส่ือ
ท่ีใชไ้ม่มีความสอดคลอ้งกับเนือ้หา นอกจากนัน้งบประมาณในการสนับสนุนในการท าส่ือมีนอ้ย
ไมไ่ดร้บัการจดัสรร ผูส้อนไมมี่ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือในยคุศตวรรษท่ี 21  
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ดงันั้น ส่ือการสอนท่ีดีควรจะตอ้งมีลักษณะสภาพท่ีดีมีความพรอ้ม มีการ
ใหบ้ริการของอุปกรณ์ตอ้งสมบูรณ์ สามารถสรา้งแรงจูงใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี  ใช้ส่ือภาพเคล่ือน ไหวจากเวปไซด ์คลิป วีดีโอ ส่ือการสอนออนไลน ์หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ  ส่ือ ควรเป็นส่ือท่ีพฒันามาจากงานวิจยั หากใชส่ื้อในรูปแบบแท๊บเลท โทรศพัทมื์อ ถือ 
อุปกรณ์สามารถท าการสืบคน้ไดส้ะดวกไดสื้บคน้เนือ้หาท่ีมีความทันสมัยและมีความเหมาะสม 
โดยอาศยัจาก แหล่งการเรียนรูม้าจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานท่ีผูส้อนสงักดัอยู่ ดงันัน้ ในการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาจะ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายมากหรือนอ้ยนัน้ตอ้งอาศยัปัจจยัประกอบหลายดา้น เช่น คณุภาพของครู  
วิธีสอนและ อปุกรณ ์สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจากวิชาพลศกึษาจะเรียนรูด้ว้ยการ
ปฏิบตัิรว่มกบัการใชอุ้ปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกเขา้มาใช ้ซึ่งมีความแตกตา่งจากวิชาอ่ืน 
ดังท่ี พุทธรัตน์ พุทธจ า และ สุธนะ ติงศภัทิย์ (2558, น. 384) กล่าวว่า การสอนพลศึกษาใน
ปัจจุบนัยังมีปัญหาอยู่หลากหลายประการ เช่น ระบบความพรอ้มของดา้นเทคโนโลยีของแต่ละ
สถาบนั ขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวก มาตรฐานของอุปกรณก์ารสอนไม่ดี ครูท่ีไม่มีวุฒิวิชา
ทางพลศกึษาแตส่อนพลศกึษา ครูผูส้อนมีประสบการณส์อนนอ้ย จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรไมต่รง
กบัความตอ้งการ เป็นตน้ ครูพลศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามแนว
ทางการเรียนรูท่ี้เปล่ียนไปในศตวรรษท่ี 21 เพราะความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สอดคลอ้งกบั 
อสัรี สะอีดี และคนอ่ืน ๆ (2562, น. 14-24) กล่าวว่า ครูพลศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งรูจ้กัการใช้
เทคโนโลยีในการสืบคน้องคค์วามรูใ้หม่ รวมทัง้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีประกอบการเรียนการ
สอนได ้โดยครูพลศึกษาจะตอ้งมีสมรรถนะในการใชส่ื้อต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะหแ์ละเขา้ใจใน
รูปแบบของส่ือและเทคนิคการใชส่ื้อ รวมถึงความเขา้ใจขอ้มลูสารสนเทศตา่ง ๆ และมีสมรรถนะใน
การใชเ้ทคโนโลยี เครื่องมือส่ือสาร เครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือคน้หาขอ้มูล ประมวลผลและสรา้งสรรค์
ขอ้มูลไดห้ลากหลายรูปแบบ ตอ้งรูเ้ท่าทนัส่ือ สารสนเทศและดิจิทลั ครูพลศึกษาในศตวรรษใหม ่
ตอ้งรูจ้ักการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย ตอ้งรูจ้ักยอมรบัถึงความแตกต่างของผูเ้รียนในแต่ละยุค
สามารถเรียนรูจ้ากผู้เรียนในศตวรรษใหม่  ซึ่งเกิดมาพร้อมกับการมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องมือส่ือสาร ตา่ง ๆ รวมไปถึงอินเตอรเ์น็ต ท าใหผู้เ้รียนในยุคนีม้กัใหค้วามสนใจกบัการเรียนรู้
ผ่านเครือข่าย หรือจากชุมชนคนรอบตัวหรือผ่านทางออนไลน์ มากกว่าครูผู้สอนในชั้นเรียน 
สอดคลอ้งกบั ภาสกร เรืองรอง และคนอ่ืน ๆ (2557, น, 195-207)  พบว่า ครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง
รูจ้ักวิธีในการปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงให้รูเ้ท่าทันยุคสมัย และตอ้งพัฒนาทักษะดา้นต่าง ๆ 
อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัทัง้ในปัจจบุนั



  

 
 
 

202 

และอนาคต ครูพลศึกษาจะตอ้งมีความรู้ในการประยุกตก์ารใชเ้ทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
และใช ้Digital เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรูใ้นการศึกษาเกือบทุกระดับชัน้ พรอ้มทัง้ตอ้งรู ้
หลกัวิชาการในการช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการความสามารถในการเคล่ือนไหวรา่งกาย (Physical 
Literacy) 

1.5 ดา้นการวดัผลและประเมินผล พบว่า ในรายวิชาไม่มีการวดัประเมินผลก่อน
เรียน ระหว่างเรียน แต่มีการวดัผลหลงัเรียน ใหค้วามส าคญัในการวดัและประเมินผลดา้นทกัษะ
พิสยัมากท่ีสดุ ไมมี่การวดัและประเมินผลระหว่างเรียน แตมี่การวดัก่อนเรียนและวดัหลงัเรียน ไม่มี
การชีแ้จงกระบวนการวดัและประเมินผลผูส้อนกบัผูเ้รียนไม่มีส่วนรว่มในวิธีการวดัและประเมินผล  
ในการสอบจะเนน้การสอบปฏิบตัิคะแนนสงูมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ วดัและประเมินผลไม่ครบคลุมใน
ทกุ ๆ ดา้น  

ดังนั้น  ในการวัดและประเมินผลจะต้องมีแนวทางให้ผู้เรียน สามารถ
ตรวจสอบได ้โปรง่ใส  สามารถชีแ้จงได ้ควรเนน้การวดัประเมินผลเป็นระยะ ใชท้ัง้อิงเกณฑแ์ละอิง
กลุ่มโดยประเมินตามสภาพจริง เพ่ือใหเ้กิดความยุติธรรมตอ่ตวัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั มารศรี แนว
จ าปา และคนอ่ืน ๆ (2560, น, 113) สรุปไวว้่า การวดัและการประเมินผลควรด าเนินการอย่างนอ้ย 
3 ระยะ คือ ประเมินพืน้ฐานก่อนเรียน ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม และประเมินหลังการจัด
กิจกรรม ทัง้นีต้อ้งวัดและประเมินผลตามจุดประสงคท่ี์ตัง้ไวโ้ดยการตัง้จุดประสงคจ์ะตอ้งตัง้ให้
ครอบคลุมทุกดา้นส าหรบัการใชแ้บบทดสอบ ควรเป็นแบบใหเ้ขียนอธิบายวิธีการแก้ปัญหา ควร
ส่งผลการประเมินใหผู้เ้รียนทราบขอ้ดี ขอ้ควรปรบัปรุง นอกจากนีจ้ะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความ
กระตือรือรน้ ผูส้อนไดเ้ขา้ใจแนวความคิด และปัญหาของผูเ้รียน ดงัเช่นท่ี วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
(2539, น. 416) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การวัดและประเมินผลผู้เรียนจะต้องด าเนินไปตาม
จุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านความรู ้ทัศนคติ ทักษะ 
สมรรถภาพทางกายและสังคม โดยใชว้ิธีการต่าง ๆ สอดคลอ้งกับ วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2548, น. 
278) ไดก้ล่าวถึงการวดัและประเมินผลทางพลศึกษาจะตอ้งเป็นไปตามหลกัการและปรชัญาการ
พลศึกษาและการกีฬา ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกาย ทกัษะการเคล่ือนไหวและทักษะกีฬา ความรู้
ความเขา้ใจในวิธีการเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายและการเล่นกีฬา คณุธรรมประจ าตวั เช่น 
การมีระเบียบวินยั การมีน้ําใจเป็นนกักีฬาและการมีเจตคติท่ีดีต่อการพลศึกษาและการกีฬา ทัง้นี ้ 
เพ่ือจะน าไปสูก่ารมีสขุภาพและคณุภาพชีวิตท่ีดีในปัจจบุนัและอนาคต สอดคลอ้งกบั วิรยิา บญุชยั 
(2529, น, 32-34) ไดก้ล่าวว่า การวดัผลและประเมินผลส าหรบัวิชาพลศึกษาและกีฬาควรวดัให้
ครบทกุดา้น คือ ดา้นทกัษะ (Psychomotor Domain) เป็นการพฒันาทางดา้นการเคล่ือนไหว การ
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ท างานของกล้ามเนื ้อทักษะในการใช้มือ ด้านความรู้ (Cognitive Domain) เป็นการพัฒนา
สติปัญญา ระลึกได ้(Recall) จ าไดห้รือรูจ้กั (Recognition) และ ดา้นเจตคติ (Affective Domain) 
เป็นการประเมินเก่ียวกบัพฤติกรรมในทางสงัคม ดงัท่ี วิชยั  วงษใ์หญ่ (2537, น, 138) กล่าวว่าการ
วดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน ควรสอด คลอ้งกับจุดมุุ่งหมายของการศึกษาในรายวิชา
นัน้ ๆ เครื่องมือวดัผลตอ้งมีความหลากหลายใหเ้หมาะสมกับกับธรรมชาติของแต่ละรายวิชาและ
ควรมีความยตุธิรรมและมีการแจง้ผลการประเมินใหก้บันกัศกึษาไดร้บัทราบทัง้ในชัน้เรียนและผา่น
ระบบอินเทอรเ์นตตามเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาที่
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.1 ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา
ท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นของรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ตามสภาพท่ีคาดหวงัและสภาพปัจจบุนั พบว่า คา่ดชันีล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีควรไดร้บัการพัฒนามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีค่า
ดชันี PNImodified = .45 อธิบายไดว้่า ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาควรเนน้
การจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู ้ปลูกฝังดา้นสงัคม 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เพ่ือให้
ไดฝึ้กคิดและแกปั้ญหาสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและเกิดทกัษะดา้นการท างาน 
ดงัท่ี ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2557, น, 9) ไดเ้สนอแนวทางการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
เพ่ือเตรียมคนสู่สังคมว่าต้องให้ความส าคัญกับวิชาศึกษาทั่วไปสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได ้
ก าหนดคณุลกัษณะบณัฑิตใหช้ดัเจน เนน้การเรียนรูผ้า่นการปฏิบตัิจริงและใหมี้การศกึษาวิจยัเพ่ือ
พฒันาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเน่ืองแนวทางการจดัการเรียนรูเ้ป็นการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันาพทุธิพิสยั การพฒันาทกัษะพิสยัและการพฒันาจิตพิสยัท่ีสรา้งเสรมิทกัษะ
การเรียนรูแ้ห่งศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่ วไป 
สอดคลอ้งกับ ปทีป  เมธาคณุวุฒิ (2544, น, 2) ไดก้ล่าวถึงการจัดการเรียนรูใ้นระดบัอุดมศึกษา 
มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตามแนวคิดของนัก
การศึกษาท่ีท าการสอนอยู่ในแต่ละสถาบนัและในขณะเดียวกนันกัการศกึษาพยายามเนน้ใหเ้ห็น
ความส าคญัของวิชาศกึษาทั่วไปในระดบัปริญญาตรี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหบ้ณัฑิตมีความสมบรูณ ์
ทัง้ความเป็นคนและก าลงัคน ดงันัน้ ในการจดัการเรียนรูใ้นวิชาศึกษาทั่วไปมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้
ความรูพื้น้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรบัการเป็นพลเมืองดี เพ่ือเพิ่มพูนความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 
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สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาชีวิตและสงัคมเพ่ือประโยชนข์องตนเองและส่วนรวมและ
เพ่ือช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทัศนคติและอุดมคติกับการเป็นปัญญาชน สอดคล้องกับ 
อาภรณ ์ใจเท่ียง (2553, น. 121) กลา่ววา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการท างานรว่มกนั
ของผูเ้รียน มีการเลือกใชเ้ทคนิคท่ีน่าสนใจ เหมาะสมกับผูเ้รียน เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนและผล
การเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ ในการจดักิจกรรมโดยใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายใหเ้หมาะกับ
สถานการณ ์ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง สอดคลอ้ง
กบั ถนอมวงศ ์กฤษณเ์พ็ชร ์และ วรศกัดิ ์เพียรชอบ (2561, น. 300) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนรู้
พลศกึษาแตล่ะครัง้ตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการและสามารถบรรลตุามจุดประสงคก์ารเรียนรู้
ในหลาย ๆ ดา้นพรอ้มกันจากการได้ลงมือในการปฏิบตัิจริง ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการวางแผนในการ
เลือกวิธีการสอนตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัในแตล่ะระดบัชัน้หรือตอ้งเลือกหลาย ๆ แบบหลาย ๆ วิธีท่ี
มีความเหมาะสมและสามารถใชส้อนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนไดบ้รรลจุุดประสงคก์ารเรียนรูท้ัง้ 5 
ดา้นพรอ้มกัน โดยการลงมือปฏิบตัิจริงดว้ยตวัผูเ้รียน สอดคลอ้งกับ สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์
(2560, น. 2847) กล่าวว่า ระบบการศกึษาในปัจจบุนัตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคมโลก สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องเตรียมพรอ้มผู้เรียนส าหรับโลก สถานศึกษา
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนวิธีการถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รียนดว้ยการมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน
ในภาพรวม สถานศกึษาตอ้งสรา้งหลกัสตูรใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหา คิดวิเคราะห ์ส่ือสารได ้
และตระหนกัรูส้ิ่งตา่ง ๆ ไดท้ั่วโลก รวมทัง้มีความสามารถทางเทคนิค ก าหนดใหผู้เ้รียนมีทกัษะและ
ความสามารถส าหรบัการท างานใสอนาคตพรอ้มเป็นพลเมืองท่ีมีชีวิตอยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555, น. 16) ได้กล่าวถึงความต้องการจ าเป็นในการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งก้าวขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรูท้กัษะเพ่ือการด ารงชีวิต ครูผูส้อนจะมีหนา้ท่ี
เป็นเพียงผูค้อยอ านวยความสะดวก (facilitate) หรือใหข้อ้เสนอแนะในการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดล้งมือ
ท า นอกจากนี ้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2559, น. 62) ไดก้ล่าวถึงความ
ตอ้งการในการสรา้งและพฒันารายวิชาในหลักสูตรเพ่ือทกัษะส าหรบัการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ไวว้่า การสรา้งและพฒันารายวิชาในหลกัสูตรของสถานศึกษาใหมี้วตัถุประสงค ์เนือ้หาสาระ 
อปุกรณก์ารเรียนการสอนและการวดัประเมินผลการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ความรูโ้ดยบูรณาการ
เนื ้อหาสาระเชิง สหวิทยาการของวิชาแกนหลักและบูรณาการความรู้เก่ียวกับโลก การเงิน 
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ ความรูด้า้นสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้การเป็น
พลเมืองดีเขา้ไปในเนือ้หา สาระวิชาและมุ่งเนน้ทักษะส าหรบัการด าเนินชีวิตและเนน้ทกัษะการ
เรียนรูแ้ละนวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ ทกัษะชีวิตและและการบูรณาการนวตักรรมการ
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เรียนการสอน รวมทั้งบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการเรี ยนการสอน 
สอดคล้องกับ ณิรดา  เวชญาลักษณ์ (2561, น, 61-63) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส  าหรบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 การสอนในแบบช่วยผูเ้รียนใหเ้รียนรูโ้ดยไม่ตอ้งสอน ผูส้อนคอยให้
ค  าแนะน าและมีการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม ทักษะการ
ท างาน ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้ ทกัษะชีวิต ผูเ้รียนในศตวรรษใหม่
ท่ีเป็นคนยุคดิจิทลัเป็นมนุษยเ์ครือข่าย มีความกระตือรือรน้ท่ีจะท างานดว้ยตนเองและรว่มมือกับ
ผูอ่ื้น  

2.2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคล้องกับผู้เรียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตามสภาพท่ี
คาดหวงัและสภาพปัจจบุนั พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นท่ีควรไดร้บัการพฒันามากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้มีคา่ดชันี PNImodified = .39 แสดงใหเ้ห็นว่า การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนโดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้สอนจะตอ้งหาวิธีการใชว้ิธีสอนท่ีหลากหลายและตอ้งจัดให้
เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด สภาพแวดลอ้ม ความสนใจของผูเ้รียนและลักษณะของ
เนือ้หาวิชาและมุ่งพฒันาผูเ้รียนในการส่งเสรมิและดแูลทางดา้นสขุภาพหรือสภาวะการมีสขุภาพท่ี
ดีในทุก ๆ ดา้น เช่นเดียวกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2556, น, 25) ไดก้ล่าวถึงการจดัการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่ วไปมีเจตนารมณ์เพ่ือสรา้งเสริมความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยให้
นักศึกษาไดเ้รียนรูร้ายวิชาต่าง ๆ และสามารถติดตามความก้าวหน้าไดด้ว้ยตนเอง  การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของหลกัสตูร ซึ่งก าหนดใหมี้ลกัษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือมี
การบรูณาการโดยผสมผสานเนือ้หาวิชาท่ีครอบคลมุสาระของกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์มนษุยศาสตร ์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์นสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยใหมี้หนว่ยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต สอดคลอ้งกบั อไุรพรรณ 
เจนวาณิชยานนท ์(2554 น, 109-126) ไดส้รุปแนวคดิในการจดัการศกึษาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษา วัตถุประสงคม์ุ่ง
สง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีโลกทศันก์วา้งไกลทัง้ดา้นความรู ้จิตใจ พรอ้มคณุธรรม จริยธรรมมีความเขา้ใจ
ในความเป็นมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้มมีสมรรถภาพทางดา้นความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนษุยแ์ละ
สิ่งแวดลอ้มศิลปะ วฒันธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ เหตกุารณโ์ลกและวิธีการหาความรู้
มีสมรรถภาพดา้นทกัษะ วิธีการหาเหตผุล การติดตอ่ส่ือสาร วิธีการแสวงหาความรู ้วิธีการพฒันา
ตน สภาพดา้นคณุลกัษณะและเจตคติ ความมีเหตผุล ความอยากรูอ้ยากเห็นความมีน า้ใจยอมรบั
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ความจริง ความซ่ือสตัย ์ความมีใจเป็นกลาง ยุติธรรม ความประพฤติท่ีดีมีศีลธรรม ความเมตตา
กรุณาและกระตือรือรน้ สอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2561, น, 224) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ผูส้อน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
กิจกรรมการเรียนรูต้อ้งท่ีการเนน้การบรูณาการหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบตา่ง ๆ จากนวตักรรม
การเรียนการสอนท่ีไดร้บัการยอมรบัมากมาย สอดคลอ้งกับ บณัฑิต  ถนอมชาติ (2547, น, 96) 
กล่าวว่า การจดัการเรียนรู ้ควรใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนมากยิ่งขึน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการ
คิดวิเคราะห ์ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมท ากิจกรรมมากขึน้ กิจกรรมประกอบการเรียนรูใ้น
รายวิชาศึกษาทั่ วไปจะมีความหลากหลายมากขึน้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและได้รับ
ประสบการณ์จริง ลกัษณะการจดักิจกรรมจะเป็นกิจกรรมประกอบรายวิชาโดยจดัทัง้ในชัน้เรียน
และนอกชัน้เรียน สอดคลอ้งกบั กิติพร โชประการ และ กฤตยา ไชยศวิามงคล (2546, น, 55-63) มี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู ้ควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ วิจารณแ์ละเสนอแนะมากกว่าการฟังจากผูส้อนบรรยายเท่านัน้ ควรใหมี้การทศันศึกษา
นอกสถานท่ี และควรมีกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมมากขึน้จะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจและ
มีประสบการณใ์นการท างานรว่มกบัคนอ่ืน ๆ ได ้สอดคลอ้งกบั ดวงเดือน ศาสตรภทัร และคนอ่ืน ๆ 
(2560, น, 52) ไดเ้สนอ แนะกิจกรรมการเรียนรูข้องนกัศกึษาตอ้งมีหลากหลายวิธีดว้ยการสอนและ
ควรประเมินผลเพ่ือใหท้ราบก่อนว่านกัศกึษาสามารถท าการศกึษาหาความรูต้ามวิธีท่ีตนถนดัโดย
ตวัเอง มีการจดัการในลกัษณะเป็นหลุม่หรือทีม มีการอภิปรายรว่มกนัจากการสืบคน้องคค์วามรูท่ี้
หามาได ้พรอ้มทัง้ใหน้กัศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยเนน้การเคล่ือนไหวทางรา่งกายใน
ปริมาณท่ีมากท่ีสุด ดงันั้น ควรให้นักศึกษาไดมี้การฝึกกระท าหรือให้มีการปฏิบัติจริง เช่น การ
แสดงในบทบาทสมมติ การทดลอง การสาธิต นอกจากนี้ นักศึกษาตอ้งใชจ้ิตปัญญาศึกษา ใช้
จินตนาการหรือความคิดสรา้งสรรค์ เพ่ือสามารถน าความรูท่ี้ได้มาใช้ในการพัฒนา ท าการ
แกปั้ญหา เพ่ือใหเ้กิดผลตามความตอ้งการในการจดัการเรียนรูใ้นยคุของการเปล่ียนแปลงส าหรบั
ศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกบั ณิรดา  เวชญาลกัษณ ์(2561, น, 127, 157) กลา่วว่า การจดัการเรียนรู้
ในแต่ละสาระการสอนผูส้อนควรออกแบบกิจกรรมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั เนือ้หาและเป็น
กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจในบทเรียนไดอ้ย่างดี สามารถแบ่งกลุ่มผูเ้รียนไดร้ว่มกนัวิเคราะห์
ระดมสมองเพ่ือเป็นการสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีในกลุ่มผู้เรียนดว้ยถือเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning โดยเนน้ผูเ้รียนไดล้งมือฝึกปฏิบตัิตามสถานการณ์จริง สามารถใชไ้ดท้ัง้ก่อนเรียน
และน าเขา้สู่บทเรียนระหว่างเรียน เพ่ือกระตุน้ความสนใจและหลงัเรียน เพ่ือจะสรุปและออกแบบ
ใหเ้หมาะสมกบัสาระรายวิชา สามารถพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดร้บัความรูส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้
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ไว ้ตามท่ี ประสาท เนืองเฉลิม (2556, น, 171) ไดก้ล่าวไวว้่า การจดักิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นสภาพ
การท่ีผูส้อนออกแบบเพ่ือน าเสนอเนือ้หาวิธีการหรือการปฏิบตัิใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ตอ้งเขียนให้
สมัพนัธก์บัจดุประสงคก์ารเรียนรูแ้ละเนือ้หา วิธีการหรือการปฏิบตั ิเขียนเป็นขอ้ตามล าดบัขัน้ตอน
หรือเขียนโดยแบ่งเป็นขั้น ไดแ้ก่ ขั้นเตรียมหรือน าเข้าสู่บทเรียน ขัน้สอนหรือด าเนินการจัดการ
เรียนรูแ้ละขัน้สรุปบทเรียน  

3. แนวทางในการก าหนดองค์ประกอบและรายละเอียดของการพัฒนา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.1 ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาในศตวรรษท่ี 
21 พบว่า  แนวทางในการก าหนดวตัถุประสงคค์วรมีการการตัง้วตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน
ในรายวิชากิจกรรมพลศึกษาใหช้ัดเจนและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกัและ
จดุประสงคค์วรจะสามารถท าการวดัไดต้ามสภาพจริง ผูส้อนและผูเ้รียนมีการก าหนดจดุประสงค์
รว่มกัน เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ดงัท่ี  ถนอมวงศ ์กฤษณเ์พ็ชร ์และ วรศกัดิ์ เพียรชอบ 
(2561, น. 19-21) ไดก้ล่าวถึงการตัง้จุดประสงคก์ารสอนพลศึกษา ทุกครัง้หรือทุกคาบของการ
สอนจะตอ้งตัง้จุดประสงคก์ารเรียนรู ้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการไปพรอ้ม ๆ กัน ได้แก่ ด้าน
ความรู ้ดา้นสงัคม ดา้นทกัษะขัน้พืน้ฐานของกีฬา ดา้นคณุธรรม คณุลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ละการ
มีน ้าใจเป็นนักกีฬา มีวินัยท่ีดีและเจตคติท่ีดีพร้อมทั้งตระหนักเห็นคุณค่าถึงประโยชน์และ
ความส าคัญของการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ดงันั้น ในการจัดการสอนรายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาหรือกีฬาตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิดว้ยตนเองจริง ๆ ทุกครัง้ การท่ีผูเ้รียนจะมีพฒันาการ
ตามวัตถุประสงคก์ารเรียนพลศึกษาตามท่ีไดว้างไวข้ึน้อยู่กับการไดล้งมือกระท าหรือปฏิบตัิจริง
ดว้ยตวัเอง ดงันั้น การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาท่ีจะบนรรลุตามจุดประสงคท่ี์ตัง้ไว ้ผู้สอนจึง
จ าเป็นจะตอ้งจดัและด าเนินการใหผู้เ้รียนไดล้งมือเล่นกีฬาหรือปฏิบตัิจริงดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้เพ่ือเป็นการสนองความตอ้งการในการเล่นกีฬาและออกก าลงักายของผูเ้รียน เพ่ือ
ช่วยให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์เป็นส าคัญ เพ่ือรกัษาไว้ซึ่งสุขภาพให้ดี และ
สมบูรณ์อยู่เสมอ สอดคล้องกับ เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ และคนอ่ืน ๆ (2556, น, 17) ได้
กล่าวถึงจดุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาไวว้่า เน่ืองจากการเรียนการสอนวิชา
พลศกึษาในแตล่ะครัง้นัน้เป็นการเรียนการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้การลงมือปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดการ
พฒันาการในหลาย ๆ ดา้นไปพรอ้ม ๆ กัน ดงันัน้ ครูผูส้อนมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชว้ิธีการสอน
หลาย ๆ วิธีจะช่วยเพิ่มทักษะกลไกและเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนือ้และความหนาแน่นของ
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กระดูก ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสุขภาพนอกโรงเรียน 
นอกจากนีย้ังให้ความรูแ้ก่เด็ก ๆ เก่ียวกับประโยชนข์องการออกก าลังกายและช่วยให้เขา้ใจถึง
ความรูส้ึกดีเพียงใด นอกจากการออกก าลงักายท่ียอดเย่ียมและพฒันาทกัษะกลไกแลว้ ยงัสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหมี้วินยัในตนเองปรบัปรุงความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน ๆ ลดความเครียด การสอนท่ี
มีเปา้หมายและชว่ยใหน้กัเรียนไดเ้กรดท่ีดีขึน้ 

3.2 ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา พบว่า แนวทางในการพัฒนา
รายวิชากิจกรรมพลศึกษา ควรมีการก าหนดเนือ้หา สาระโดยการพิจารณาถึงกิจกรรมการออก
ก าลังกาย กีฬาหรือเกมท่ีทันสมัยในปัจจุบนัและสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงในชีวิต กิจกรรมควรจะ
พฒันาใหค้รบองคป์ระกอบดา้นรา่งกาย เจคต ิทกัษะ สงัคมและสมรรถภาพทางกาย ดงัท่ี อาภรณ ์
ใจเท่ียง (2553, น. 11) กล่าววา่ ลกัษณะของเนือ้หา สาระวิชารายวิชาควรมุ่งพฒันาผูเ้รียนทัง้ดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับ บัณฑิต  ถนอมชาติ (2547, น. 96) สรุป
เนือ้หา สาระการเรียนการสอนในทศวรรษหนา้นัน้จะเป็นเนือ้หาสาระท่ีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวิตและจะปรบัเปล่ียนไปตามความจ าเป็นของสงัคม เป็นเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเป็นโลกาภิวฒันแ์ละเนือ้หาท่ีมีลกัษณะบูรณาการโดยมุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจเรื่องราว
ตา่ง ๆ รวมทัง้มีลกัษณะประยกุตใ์ช ้ลกัษณะของรายวิชาจะเป็นรายวิชาท่ีมีลกัษณะบรูณาการและ
รายวิชาเด่ียว สอดคล้องกับ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2550, น. 94) กล่าวถึงลักษณะเนือ้หา สาระ
รายวิชาของวิชาศกึษาทั่วไปจะมีลกัษณะใหญ่ท่ีเป็นรายวิชาเด่ียว เป็นวิชาท่ีใชเ้นือ้หาและวิธีการ
ต่าง ๆ เฉพาะในสาขาวิชาเดียวเท่านัน้ ไม่อาศยัหรือไปรวมกับวิชาอ่ืน ๆ แลว้น ามาสอนร่วมกัน 
แนวคิดและเนือ้หา รวมทั้งวิธีการท่ีใชจ้ะใชเ้ฉพาะในสาขาแบ่งเป็นรายวิชาเนือ้หาและรายวิช า
ประยกุต ์และเป็นรายวิชาผสม การจดัในลกัษณะรายวิชาผสม คือ จดัรายวิชาท่ีผสมผสานรายวิชา
ตา่ง ๆ อย่างนอ้ย 2 วิชาเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะของบรูณาการหรือผสมผสานเนือ้หาวิชาเขา้ดว้ยกนั 
โดยมีเปา้หมายทางรายวิชาเป็นส าคญั และเป็นรายวิชาผสมเพ่ือเขา้ใจสงัคม สิ่งแวดลอ้ม เป็นการ
จดัรายวิชาท่ีผสมผสานสาระหรือสาขาวิชาเขา้ดว้ยกัน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดรู้จ้กัและเขา้ใจสงัคมหรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีกว้างขวางและลึกซึง้ รายวิชากลุ่มนีมี้การจัดสอนกันมากและรายวิชา
ผสมผสานทางดา้นเทคโนโลยี เป็นการผสมผสานสาระวิชาทางดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เขา้ดว้ยกนั เพ่ือใหรู้แ้ละเขา้ใจประเด็นปัญหาและ/หรือสาระทางดา้นเทคโนโลยีในชีวิต สอดคลอ้ง
กับ Smith และ Ragan (1999, pp. 307-308)  กล่าวถึงการจัดเนือ้หา สาระในการเรียนการสอน
สามารถจดัรูปแบบได ้คือ 1) การแยกตามสาระวิชา (separate subject) เป็นการจดัเนือ้หาแบบ
ดั้งเดิมซึ่งยึดเนื ้อหาเป็นหลักในการจัด (content–based) พบได้ในการจัดรายวิชาเรียนตาม
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หลกัสตูรการศกึษาในสถาบนัการ ศกึษา ซึ่งจดัเนือ้หาสาระเป็นรายวิชา ภายในวิชาประกอบดว้ย
หน่วยการเรียนย่อยเรียงตามล าดบัความ สัมพันธ์ต่อเน่ือง เนือ้หาสาระในรายวิชาเดียวกันจะมี
ลักษณะหรือเอกลักษณ์ในรายวิชานั้น 2) การจัดวิชาให้สัมพันธ์กัน (correlation) เป็นการจัด
เนือ้หาตัง้แต่ 2 รายวิชา ใหมี้ความสัมพันธ์กัน โดยเนือ้หาในรายวิชาทัง้สองจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรูข้องผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 3) การจัดวิชาแบบผสมผสาน (fusion) เป็นการ
ผนวกเนือ้หาวิชาตัง้แต ่2 รายวิชา เขา้ไวใ้นรายวิชาเดียวกนั หรือหน่วยเดียวกนั  4) การบรูณาการ
เนือ้หา (content integration) เป็นการผสมผสานของเนือ้หาสาระซึ่งแสดงความสมัพนัธเ์ช่ือมโยง
ของสาระตา่ง ๆ ภายใตห้วัเรื่อง “theme” ซึ่งมาจากปัญหา หรือความสนใจของผูเ้รียน หรือประเด็น
ท่ีเก่ียวกับความตอ้งการของชุมชนมาใช้ในการบูรณาการภายในวิชา ( intra-disciplinary) หรือ
การบูรณาการระหว่างวิชา ( inter-disciplinary) หรือบูรณาการแบบโครงการ ผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการเป็นโครงการ โดยผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสรา้งสรรค์
โครงการขึน้  

3.3 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้พบวา่ แนวทางในการก าหนดการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้ควรใชเ้ทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลายเขา้มาใช ้เพ่ือดึงดดูความสนใจผูเ้รียนและใช้
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เขา้มามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมท าให้เกิดประสบการณ์โดยตรง ดงัเช่น ดวงเดือน ศาสตรภัทร และคนอ่ืน ๆ (2560, น. 
115) กล่าวว่า กระบวนการจดัการศึกษาท่ีดีในระดบัอุดมศึกษานัน้  ผูส้อนจะตอ้งทราบถึงความ
ทนัสมยัของเนือ้หาความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ  ค  านึงถึงรูปแบบในการจดัการสอน เน่ืองจากผูเ้รียนแตล่ะ
คนมีความแตกตา่งกนั ความถนดัและความชอบในรูปแบบท่ีตา่งกนั ดัง้นัน้ ผูส้อนจะตอ้งมีวิธีการ
จดัการสอนท่ีหลากหลาย มีเปา้หมายเดียวกนัท่ีชดัเจน ไมใ่ชใ่ชว้ิธีสอนเฉพาะรูปแบบใดหรือวิธีหนึ่ง
เท่านัน้ การสอนท่ีหลากหลายจะมีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู ้ทกัษะและเจตคต ิ
เน่ืองจาก ผู้เรียนแต่ละคนมีเจตคติท่ีดีในลักษณะของวิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน  สอดคลอ้งกับ 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553, น. 3) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งจัดให้ตามความ
สนใจของผู้เรียน เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะของเนื ้อหาวิชา  เป็นกิจกรรมท่ี
หลากหลายและมุ่งพฒันาผูเ้รียนทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา สอดคลอ้ง
กบั ทิศนา แขมมณี (2561, น. 67) สรุปวา่ การสอนในรูปแบบตา่ง ๆ ทัง้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เนน้การพฒันาดา้นพุทธิพิสยั รูปแบบการสอนท่ีเนน้การพฒันาดา้นจิตพิสยั ดา้นทกัษะพิสยัและ
ทักษะกระบวนการ เนน้การบูรณาการหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จากนวัตกรรมการ
เรียนการสอนท่ีไดร้บัการยอมรบัมากมาย สอดคลอ้งกบั ถนอมวงศ ์กฤษณเ์พ็ชร ์และ วรศกัดิ ์เพียร
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ชอบ (2561, น. 8) สรุปแนวทางจดัและด าเนินการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาใหไ้ดผ้ลดีตาม
หลกัการและปรชัญาการเรียนการสอนรายวิชาพลศกึษามี หลกัการสอนพลศกึษาเบือ้งตน้ท่ีจ  าเป็น
และส าคญัท่ีผูส้อนควรจะใหผู้เ้รียนไดมี้มีพฒันาการขึน้ โดยท่ีผูเ้รียนไดมี้โอกาสลงมือปฏิบตัิจริง
ดว้ยตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เม่ือผูเ้รียนไดเ้ล่นดว้ยความสนุกสนาน ท าใหไ้ดรู้ร้สในความ
สนุกสนานของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีและตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของการกีฬา มีความตอ้งการอยากเล่นกีฬาและออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวนั ใน
ส่วนของ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น. 17) ไดก้ล่าวถึงการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ต้องจัดให้สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งสนกุสนาน และเกิดความปลอดภยั การจดักระบวนการเรียนรูข้องพลศกึษา
ตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูถ้ึงความมีน า้ใจนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ในส่วนของ ลินดา เกณฑม์า 
และคนอ่ืน ๆ (2558, น, 69-81) ไดส้รุปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความหลากหลาย สรา้ง
บรรยากาศในชัน้เรียนใหมี้ความสนกุสนานไมเ่ครียด ควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้รูปแบบ
เสมือนผูส้อนเป็นวิทยากรบรรยายความรูใ้หผู้เ้รียนไดร้บัฟัง การจดัท ารายงานกลุ่มเป็นสิ่งท่ีดีท าให้
ไดร้ว่มงานกบัเพ่ือนรว่มงานกบัเพ่ือนใหม่ แตค่วรค านึงถึงความเหมาะสมกบัเนือ้หาดว้ยผูเ้รียนใน
แตล่ะหมู่เรียนควรมีจ านวนท่ีพอเหมาะไม่มากจนเกินไป ไม่ควรเกินหอ้งละ 100-120 คน รายวิชา
ดา้นภาษาควรใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณต์รงจากเจา้ของภาษาใหม้ากขึน้ ในส่วนของ Gagné, 
Briggs, และ & Wager (1992, PP. 190-201) ไดเ้สนอว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรูใ้ด ๆ 
ผูส้อนควรจดัใหมี้เหตกุารณใ์นการสอน 9 เหตกุารณ ์(nine events of instruction) เพ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เหตกุารณด์งักล่าวอาจจะเกิดขึน้เรียงไปตามล าดบัขัน้หรือไม่ก็ได ้
และบางเหตกุารณอ์าจจะเกิดขึน้ซ  า้ในหลายชว่งของการเรียนการสอน 

3.4 ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรู ้พบว่า แนวทางในการก าหนดการใชส่ื้อ แหล่งการ
เรียนรูค้วรจดัหาอุปกรณท่ี์เพียงพอใหก้ับผูเ้รียนพรอ้มพฒันาระบบอินเทอรเ์น็ตใหมี้ประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและมีแหล่งเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ
สามารถอ านวยความสะดวกในการใชบ้ริการ ดงัท่ี วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539, น, 232) ไดก้ล่าว
ว่า ในการเรียนพลศึกษาจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายการเรียนไดม้ากน้อยเพียงใดนัน้ จ  าเป็นตอ้ง
อาศัยวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจากวิชาพลศึกษาเป็นการปฏิบัติ
ทกัษะประกอบการใช ้อปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งแตกตา่งจากวิชาอ่ืน สอดคลอ้งกบั สุ
ปรีชา  หิรญัโร (2554, น, 7) ไดก้ล่าวว่า ส่ือและอปุกรณก์ารสอน อาคารสถานท่ี ถือเป็นปัจจยัหนึ่ง
ในการจดัการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพ และใหไ้ดผ้ลตามเปา้หมาย เพราะการจดัการเรียนการสอน 
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ตอ้งใชอ้าคารสถานท่ีในการด าเนินการ เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการเรียนรู ้ อาคารและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีช่วยท าให้ผูเ้รียนเกิดความรูส้ึกท่ีดีต่อการเรียนรู ้สอดคลอ้งกับ บณัฑิต  ถนอม
ชาติ (2547, น, 96) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในทศวรรษหนา้นัน้จะมีการ
ใชส่ื้อเทคโนโลยีหรือส่ืออิเล็คทรอนิกสใ์นการเรียนการสอนและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเพิ่ม
มากขึน้ และส่ือส่วนใหญ่จะเป็นประเภทสิ่งพิมพ ์เอกสารประกอบการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปจะใช้
บทความท่ีทนัสมยั เอกสารประกอบการสอนท่ีไดจ้ากการปรบัและเรียบเรียงเนือ้หาจากต าราหลกั
ในศาสตรต์่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกับ ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 
(2559, น, 52) กล่าวว่า การจดัการศึกษาการเรียนรูเ้ปล่ียนไปตามยุคศตวรรษท่ี 21 ดว้ยขององค์
ความรูท่ี้เปล่ียนไป เทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีพฒันาเพิ่มจ านวนขึน้จากเดิม รวมไปถึงพฤติกรรมมนษุยท่ี์
ไดมี้การปรบัเปล่ียนไปทฤษฏีตา่ง ๆ ของการศกึษารูปแบบการศกึษาแบบเดิม อาจจะใชไ้ม่ประสบ
ผลส าเรจ็เทา่ท่ีควร ดา้นผลสมัฤทธ์ิของการศกึษารูปแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูต้า่ง ๆ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปรบัเปล่ียน เพ่ือท าการพัฒนาใหท้นัตามยคุสมยัและมีสว่นรว่มตา่ง ๆ ในการ
ท่ีจะถ่ายทอดความรูจ้ากครูผูส้อนมามอบใหก้บัผูเ้รียนและผูเ้รียนจะตอ้งมีสว่นรว่มในการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึน้ การน าเทคโนโลยีไปใชร้่วมส่งผลใหก้ับผูเ้รียนไดเ้กิดความท่ีจะสนใจ
เขา้ใจ รว่มสนกุสนานและเกิดสรา้งความกระตือรือรน้ท่ีจะสนใจในการศกึษาและการเรียนรูต้า่ง ๆ 
ไดเ้พิ่มมากขึน้ สอดคลอ้งกับ พุทธรตัน ์พุทธจ า และ สุธนะ ติงศภัทิย ์(2558, น, 28) กล่าว่า ส่ือ
และแหล่งเรียนรูพ้ลศกึษาเป็นเครื่องมือท่ีส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดร้วดเรว็ขึน้ มนษุยจ์ะ
เกิดการเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิทกัษะกีฬา และน าไปใชไ้ดใ้นทนัที การใชรู้ปภาพการเคล่ือนไหวใน
ทกัษะกีฬาท่ีสวยงามหรือภาพเคล่ือนไหว คลิปวิดีโอหรือรูปภาพจะช่วยสรา้งแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน 
กิจกรรมกีฬาหลาย ๆ ชนิดมีราคาสูง ตอ้งดูแลเป็นอย่างดี ครูผูส้อนจะตอ้งท าเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหก้บัผูเ้รียนในการดแูลหรือเก็บรกัษา ถา้เกิดการช ารุดก็ท าการซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพรอ้มจะ
ใชฝึ้กปฏิบตัแิละพยายามปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีวิธีการจดัการเก็บรกัษาอปุกรณก์ารเรียนวิชาพลศกึษา 
ส่งเสริมใหน้กัเรียนใชช้มุชนเป็นแหล่งเรียนรู ้ฝึกประสบการณ์หรือเขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรมทาง
กาย การออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของชมุชนดว้ย ในส่วน
ของ ลินดา เกณฑม์า และคนอ่ืน ๆ (2558, น, 69-81) ไดส้รุปถึงส่ือ แหล่งเรียนรูไ้วว้่า ส่ือการสอน
ควรมีความหลากหลายนอกจากเอกสารประกอบการสอนแลว้ ควรมีส่ือโสตทศัน ์วีดีทศัน ์เว็บไซต ์
ประกอบการสอนดว้ย หอ้งเรียนควรมีอปุกรณห์รือส่ือและแหลง่เรียนรูท่ี้ใชง้านไดง้่าย เขา้ถึงไดง้่าย 
สะดวก ครบครันมีผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ควรมีจ านวนเพียงพอ สามารถช่วย
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แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งทนัการและมีแหล่งคน้ควา้ท่ีทนัสมยั เอกสารประกอบการสอนควรหา
ซือ้ไดง้่าย ราคาเหมาะสม  

3.5 ดา้นการวดัผลและประเมินผล พบว่า แนวทางในการวดัผลและประเมินผล 
ตอ้งมีการก าหนดองคป์ระกอบท่ีน ามาประเมินผลในการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา
ใหค้รอบคลุมในทกุดา้น ไดแ้ก่ ความรู ้เจตคติ การปฏิบตัิหรือทกัษะ สมรรถภาพทางรา่งกายและ
สังคม ควรมีการให้น า้หนักค่าคะแนนในสัดส่วนท่ีไม่แตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพแสดงใหเ้ห็นถึงผลลพัธข์องผูเ้รียนว่า บรรลุตามจุดมุ่งหมายของบทเรียนในรายวิชา
นัน้หรือไม่ ดงันัน้ ผูส้อนจงึตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการวดัผลและประเมินผล  ดงัท่ี วาสนา 
คณุาอภิสิทธ์ิ (2539, น, 416) เสนอแนะว่า การวดัผลและประเมินผลการเรียนรูจ้ะตอ้งใหค้ะแนน
ตามวตัถปุระสงคข์องการเรียนการสอนใหค้รอบคลมุเก่ียว กบัพฤตกิรรมดา้นความรู ้เจตคติ ทกัษะ
และเน้นกระบวนการประเมินผล เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการเรียนโดยประเมินผลก่อนเรียน  
เพ่ือพิจารณาขอ้มลูความรูพื้น้ฐานของผูเ้รียน ท าการประเมินระหว่างภาคเรียน เพ่ือดผูลการเรียน 
เพ่ือจัดซ่อมเสริม ในส่วนของ ปัทมาสน ์บุญทรง (2555a, น. 119) ไดส้รุปไวว้่า การวัดผลและ
ประเมินผล เป็นกระบวนการส าคญัอีกประการหนึ่งในการจดัการศึกษา ซึ่งท าใหส้ามารถติดตาม
ผลไดต้รงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากนีย้งัช่วยชีใ้หเ้ห็นถึงปัญหาหรือขอ้บกพร่อง
ตา่ง ๆ ก่อใหเ้กิดการแกไ้ข พฒันา เปล่ียนแปลง เพื่อใหก้ารเรียนการสอนไดผ้ลเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบั 
สมหวงั  พิธิยานวุฒัน ์(2557, น, 128) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตดัสินหรือ
สรุปผล เพ่ือพิจารณาคณุคา่ของคณุลกัษณะหรือพฤตกิรรมของบคุคลวา่ดีเพียงใดโดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับ ไพศาล  หวังพานิช (2551, น, 7) ได้กล่าวว่า การวัดเป็น
กระบวนการหารายละเอียดของจ านวนหรือปริมาณเก่ียวกับคณุสมบตัิหรือคณุลกัษณะของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยอาศยัวิธีการหรือเครื่องมือเป็นหลกัและยงัเป็นกระบวนการท่ีพิจารณาตดัสินลงขอ้สรุป
เก่ียวกบัสมบตัิหรือคณุลกัษณะของสิ่งตา่ง ๆ โดยใชผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัและอาศยักฎเกณฑ ์ในการ
พิจารณาตดัสินอยา่งตอ่เน่ืองกนั โดยเริ่มดว้ยการวดัแลว้น าผลจากการวดัไปท าการประเมินตดัสิน
ตามเกณฑ์และดุลยพินิจต่อและหลักการด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนใน
ระดบัอดุมศกึษา ผูส้อนสามารถท าการวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนในรายวิชาของตนได้
อย่างอิสระ ทัง้ในวิธีการ การจดัการ การสรุปผล แตค่วรด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผูส้อนควรแจง้
วิธีการประเมินผลในรายวิชาท่ีรบัผิดชอบใหผู้เ้รียนทราบล่วงหนา้ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้ตกลง และการวาง
แผนการเรียนของผู้เรีย ผู้สอนควรประเมินผลการเรียน โดยใช้การวัดหลายครัง้ และหลายวิธี 
เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการตดัสินผล ก าหนดเกรด เช่น ประเมินผลรวมจากการทดสอบ (สอบ
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ยอ่ย กลางภาค ปลายภาค) การปฏิบตัิ งานคน้ควา้หรือคะแนนเก็บอ่ืน ๆ และผูส้อนควรด าเนินการ
วดัผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ไม่ควรด าเนินการโดยยึดเพียงความสะดวกตามใจตนเอง 
โดยมีการวางแผนก าหนดกรอบงานอย่างชดัเจน ดงัท่ี กมลวรรณ ตงัธนกานนท ์(2559, น, 98) ได้
กล่าวถึงกระบวนการวัดผลและประเมินผลจะตอ้งท าในหลาย ๆ องคป์ระกอบทางดา้นอารมณ ์
ความรูส้ึก และทักษะการปฏิบตัิ โดยตอ้งประเมินอย่างเท่ียงธรรมและควรมีส่วนหนึ่งท่ีให้ผูเ้รียน
ประเมินตนเอง เนน้การประเมินผลตามสภาพจรงิ เพ่ือใหเ้กิดความยตุธิรรมกบัผูเ้รียน ในส่วน กรรวี 
บุญชัย (2555, น, 18-20) ไดส้รุปว่า การประเมินผลควรเป็นระยะและการประเมินผลแบบสรุป 
โดยท าการทดสอบก่อนเรียนการสอนและการประเมินเป็นชว่งท าตลอดชว่งหรือตัง้แตต่น้จนจบของ
หน่วยการเรียนการสอนนัน้ ๆ การวดัผลและประเมินผลจะท าเป็นรายวนัหรือสิน้สุดการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละช่วง เพ่ือเป็นการแก้ไขขอ้บกพร่องหรือเพ่ือพัฒนาทักษะ การวัดผลและ
ประเมินผลไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแบบพิธีการ อาจใชก้ารสงัเกตเป็นผลยอ้นกลบัระหว่างผูเ้รียนหรือ
ผูเ้ขา้รว่มและผูส้อนหรือผูน้  าก็เพียงพอ  

4. การสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4.1 การสรา้งและพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดัท าชดุโครงสรา้งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมทางกาย  กีฬา

และการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มาจัดท าโครงการสอนและจัดท า
แผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษา (Lesson Plan) จ านวน 16 แผน แลว้ส่งแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาประเมินความเหมาะสมในแต่ละด้าน 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรู ้2) ดา้นเนือ้หา สาระการเรียนรู ้3) ดา้นกระบวนการ
จดัการเรียนรู ้4) ดา้นส่ือ แหล่งการเรียนรูแ้ละ 5) ดา้นการวดัและประเมินผล ผลการประเมินความ
เหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทัง้ 4 แผน โดยรวมทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แผนการสอนเป็นแนวทางของครูในการ
อ านวยความสะดวกในบทเรียน โดยทั่วไปจะรวมถึงเปา้หมาย สิ่งท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู ้วิธีท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย วิธีการสอนและขั้นตอนและวิธีวัดว่าบรรลุเป้าหมายไดดี้เพียงใด โดยปกติผ่านการ
มอบหมายการบา้นหรือการทดสอบ แผนนีเ้ป็นวตัถุประสงคข์องผูส้อนส าหรบัสิ่งท่ีผูเ้รียนควรท า
ส าเร็จและวิธีท่ีเรียนรูเ้นือ้หา ผูส้อนตอ้งวางแผนสิ่งท่ีตอ้งการสอน ผูส้อนสามารถท าการสอนได้
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อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพพรอ้มตรงตามเป้าหมาย ดงัท่ี จิรกรณ ์ศิริประเสริฐ (2543, น, 
252-264)  ไดก้ล่าวว่า แผนการจัดการเรียนรูเ้ป็นการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาตา่ง ๆ โดยน าเอาแผนประสบการณไ์ปปฏิบตัิทัง้หลกัสตูร ประกอบดว้ย แผนการสอนระยะ
ยาว ระดับหน่วยและระดับบทเรียน ในส่วนของ นาตยา ปิลันธนานนท์ (2546, น, 38) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะว่า การเขียนแผนการจัดการเรียนรูต้อ้งประกอบดว้ยค าอธิบายรายวิชา ควรระบุถึง
หวัขอ้ส าคญัท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนและส่ือสารใหเ้ห็นถึงความส าคญัของรายวิชา การท่ีผูเ้รียนไดร้บั
รูข้องรายวิชาท่ีจะศกึษาจะเป็นแรงจงูใจในการเลือกศกึษาและเพิ่มความตัง้ใจศกึษาเพ่ือน าความรู้
ไปใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต ตามแนวคิดของ นรรชัต ์ฝันเชียร (2561, น, 8) กล่าวว่า 
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจในองคป์ระกอบท่ีส าคญัของแผนการสอนประกอบดว้ย หวั
เรื่อง สาระส าคญั มาตรฐานและตวัชีว้ดั จดุประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กระบวนการเรียนรู ้ 
ส่ือ อปุกรณห์รือแหล่งการเรียนรูแ้ละการวดัผลและประเมินผล หากครูเขา้ใจในแตล่ะองคป์ระกอบ
ตัง้แตเ่ริ่มตน้จนจบกระบวนการ จะชว่ยใหค้รูผูส้อนสามารถออกแบบแผนการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดังท่ี ชนาธิป  พรกุล (2557, น, 232-234) ไดส้รุปว่า การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูแ้บง่ไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การท าก าหนดการสอนและการท าแผนการจดัการเรียนรู ้ในการ
ท าก าหนดการสอนจะตอ้งท าโดยวิเคราะหส์าระจากค าอธิบายรายวิชาแลว้ จึงก าหนดเนือ้หา
สาระส าคญั จ านวนคาบ เวลาและสปัดาหท่ี์สอนไวต้ลอดภาคเรียนหรือตลอดปี การศกึษา ทัง้นีใ้น
การวิเคราะหเ์นือ้หาอาจท าโดยการเขียนแผนภาพ แสดงหัวขอ้ใหญ่ หัวข้อย่อย ความสัมพันธ ์
ความครอบคลมุและความเพียงพอ พิจารณาถึงทฤษฎีการเรียนรู ้รูปแบบการสอนและเทคนิคการ
สอน เลือกมาใชใ้ห้เหมาะกับเนือ้หา เวลา และผู้เรียน น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรูซ้ึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีสองโดยการเขียนใหค้รบทกุองคป์ระกอบและใหถ้กูตอ้งตามหลกัการ 

4.2 การประชมุเชิงปฏิบตักิาร (work shop)  
ผูว้ิจัยน าร่างแผนการจดัการเรียนรูท่ี้ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญและ

ปรบัปรุงแลว้ไปท าการทดลองกบันกัศกึษาท่ีเป็นอาสาสมคัร จ านวน 40 คน จ านวน 4 แผน คิดเป็น 
25 % ของจ านวนแผนทัง้หมด โดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 10 ท่าน พิจารณาประเมินความถูกตอ้ง
และความเป็นไปไดข้องแผนการจดัการเรียนรูท่ี้มีลกัษณะและเทคนิคการสอนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
ใชเ้วลาในการท าการประชมุเชิงปฏิบตัิการ จ านวน 1 วนั ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในการ
ประเมินความถูกตอ้งและความเป็นไปได ้พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 4 แผน จ านวน 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู ้ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้น
การด าเนินการจดัการเรียนรู ้ดา้นเนือ้หา สาระในการจดัการเรียนรู ้และดา้นส่ือ แหล่งเรียนรูแ้ละ
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การวดัและประเมินผล มีคา่มธัยฐาน 4-5 และคา่พิสยัระหว่างควอไทล ์0-1 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์
ก าหนด นั่นคือ มีคา่มธัยฐาน 3.50 และคา่พิสยัระหว่างควอไทลไ์ม่เกิน 1.50 จงึถือว่าชดุโครงสรา้ง
ค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษาและร่างแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษามี
คณุภาพผา่นเกณฑท์กุดา้น  

ดงันั้น ชุดโครงสรา้งค าอธิบายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา เป็นการก าหนด
ขอบข่ายของรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีจะจดัสอน เพ่ือช่วยใหผู้ส้อน ผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้งเห็น
ภาพรวมของรายวิชา ประกอบดว้ย หนว่ยการเรียนรู ้จ  านวนเทา่ใด เรื่องใดบา้ง แตล่ะหนว่ยพฒันา
ใหผู้เ้รียนบรรลตุวัชีว้ดัใด เวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนและสดัส่วน การจดัท าโครงสรา้งค าอธิบาย
รายวิชาจะช่วยใหค้รูผูส้อนเห็นความสอดคลอ้งเช่ือมโยงของล าดบัการเรียนรูข้องรายวิชาหนึ่ง ๆ 
ว่าครูจะสอนอะไรใชเ้วลาสอนเรื่องนัน้เท่าไร และจดัเรียงล าดบัสาระการเรียนรูต้า่ง ๆ อย่างไร ท า
ใหม้องเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2544, น, 8-9) กล่าวว่า โครงสรา้งค าอธิบายรายวิชา มีองคป์ระกอบมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั
ท่ีเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนส าหรบัหน่วยนัน้ ๆ  สาระส าคญั เป็นความรู ้ความคิด ความ
เขา้ใจท่ีลึกซึง้หรือความรูท่ี้เป็นแก่น เป็นหลกัการของเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเกิดจากการหลอมรวมของ
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี ้วัดในหน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จะต้องสะท้อนให้เห็น
สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู ้น่าสนใจ เหมาะสมกับวยั มีความหมายและสอดคลอ้งกับชีวิต
จริงของผูเ้รียน การก าหนดเวลาเรียนควรมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการจดักิจกรรม การ
เรียนรู ้เพ่ือพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถตามท่ีระบไุวใ้นมาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัและควร
พิจารณาในภาพรวมของทุกหน่วยการเรียนรูใ้นรายวิชานั้น ๆ อย่างเหมาะสมและการก าหนด
น ้าหนักคะแนนเป็นส่วนช่วยให้เห็นทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
สอดคลอ้งกับ ปราโมทย ์เจตนเสน (2562, น, 16) กล่าวว่า โครงสรา้งค าอธิบายรายวิชาเป็นองค์
ความรูท้ักษะ/กระบวนการและคณุลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ส าคญั เพ่ือน าไปสู่การจดัการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูห้รือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ละ
ตวัชีว้ดัของหลกัสตูร ซึ่งเป็นองคป์ระกอบ ท่ีส าคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชามี
ลักษณะเป็นความเรียงท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู ้ทักษะ/กระบวนการและคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค ์รายวิชานีมี้ตวัชีว้ดัอะไรบา้ง โดยเขียนเป็นรหสัก ากบัมาตรฐานการเรียนรู ้ตวัชีว้ดัไวด้ว้ย 

5. การยืนยันความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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จากผลการวิจยัการยืนยนัความเป็นไปไดร้ายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ
ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น อภิปรายผลไดด้งันี ้

5.1 นกัศกึษากลุ่มยงัไม่ผ่านการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปและกลุ่มผ่านการเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไป พบว่า ร่างชุดโครงสรา้งรายวิชากิจกรรมพลศึกษาและร่างแผนการจัดการ
เรียนรู ้ประกอบดว้ย ดา้นจุดประสงคก์ารเรียนรูข้องแผนการจดัการเรียนรู ้ ดา้นเนือ้หา สาระการ
เรียนรู ้ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้และดา้นการวดัและประเมินผล 
แสดงใหเ้ห็นว่า ร่างชดุโครงสรา้งรายวิชากิจกรรมพลศึกษาและรา่งแผนการจดัการเรียนรูร้ายวิชา
กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียน ในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ทุกด้าน มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนได ้เพราะฉะนัน้ ผูส้อนจะตอ้งจดัท าแผนการจดัการเรียนรูใ้นแตล่ะ
องคป์ระกอบดงันี ้

5.1.1 ดา้นสาระ ส าคญั/แนวคิดหลกัการเรียนรู ้ นกัศกึษาไดมี้การประเมินใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ความส าคัญกับสาระส าคญั  ควรเขียนให้เป็นหลักการในภาพกวา้ง 
(principle) เขียนประเด็นความคิดหรือมโนทัศน์หลัก (Key concept) ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็น
หลกัการท่ีแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลต่าง ๆ โดยท่ีไม่ไดเ้ป็นการระบุรายละเอียด
ปลีกย่อยลงไป สอดคล้องกับ เฉลิมลาภ ทองอาจ (2555, น. 2) ได้กล่าวว่า สาระส าคัญเป็น
ความคิดอันเป็นแก่นของความเขา้ใจภาพรวมของเรื่องท่ีจะจัดการเรียน การสอน ในการเขียน
สาระส าคัญจะต้องเขียนในเชิงหลักการท่ีครอบคลุมประเด็นย่อย ต่าง ๆ โดยไม่ต้องระบุ
รายละเอียดปลีกย่อยเหล่านัน้ลงไป มีเนือ้หาท่ีแสดงความรูค้วามเขา้ใจและคณุค่าหรือประโยชน์
ของการศกึษาเรื่องนัน้ ๆ  อนัจะเป็นแนวทางส าคญัในการออกแบบกิจกรรมการเรียน รู ้ใหผู้เ้รียน
เกิดความเขา้ใจในสาระส าคญัดงักล่าว สิ่งท่ีช่วยใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัการเรียนรูแ้ก่
ผูเ้รียน คือ การกล่าวถึงคณุค่าและประโยชนข์องเรื่องท่ีจะเรียน โดยในสาระส าคญัจะตอ้งระบุถึง 
คณุค่าของสิ่งท่ีจะเรียกว่ามีประโยชนอ์ะไร หรืออย่างไรบา้ง หรืออาจจะกล่าวเช่ือมโยงว่า เม่ือมี
ความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนีแ้ลว้จะช่วยใหเ้ขา้ใจหรือต่อยอดไปสู่การเรียนรูใ้นระดบัสูงในเรื่องใด
ตอ่ไป  เม่ือผูส้อนไดร้ะบคุวามส าคญัลงในสาระส าคญั ก็จะชว่ยใหก้ารจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
มีน า้หนกั และก่อใหเ้กิดความคุม้คา่ในการจดัการเรียนการสอน ดงัท่ี ประสาท เนืองเฉลิม (2556, 
น. 169) ท่ีสรุปว่า สาระส าคญัเป็นส่วนท่ีน าเสนอขอ้ความท่ีเขียนในลกัษณะของการสรุปเนือ้หา
และชดัเจนเขียนในลกัษณะความเรียงและการจดัการเรียนรูใ้นระดบัขัน้ตน้  ๆ ควรมีสาระส าคญั
เดียวในการเรียนรูค้รัง้หนึ่ง สอดคลอ้งกับ อรทยั  มลูค า, สุวิทย ์มลูค า, นุกูล คชฤทธ์ิ, และ นพดล 
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เจนอักษร (2542, น, 23-36) ได้เสนอแนะสาระส าคัญเป็นบทสรุปใจความส าคัญถึงหลักการ 
ทฤษฎี ความคดิรวบยอด ทกัษะหรือลกัษณะนิสยัท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ซึ่งจะมีวิธีการเขียนใน
รูปประโยคบอกเล่ามีภาคประธานและภาคแสดง โดยสรุปลกัษณะเด่นหรือเป็นสาระของเนือ้หา
สาระท่ีจะสอนหรือการบอกเหตผุล การใหค้  านิยาม ค าจ ากดัความ บอกประโยชน ์คณุลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีพึงประสงคห์รือบอกโทษหรือผลรา้ยท่ีผูเ้รียนจะไดร้บัหรือเขียนเป็นสภุาษิตคติ ค  าคม การ
เขียนควรเขียนในลักษณะวงกว้างหรือวงแคบขึน้อยู่กับผู้เรียนผู้สอน  ซึ่งจะท าการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปกระท าไดอ้ยา่งไร สาระส าคญัในแตล่ะเรื่องอาจจะมีหลายประเดน็ท่ีหลากหลาย 
ซึ่งผู้เขียนสาระส าคัญต้องก าหนดว่าอะไรคือความตอ้งการท่ีจะให้เกิดขึน้กับผู้เรียน การเขียน
สาระส าคญัตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงั 

5.1.2 ดา้นจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีมีจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรมจะเป็นจดุประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม หากในการ
จดักระบวนการเรียนการสอนแต่ละครัง้นัน้ผูส้อนไดร้ะลึกถึงจุดประสงคก์ารเรียนรูเ้ชิงพฤติกรรม
เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้การเรียนรูห้รือไดมี้พฒันาการในพฤตกิรรมตา่ง ๆ ไดค้รบทัง้ 5 ดา้น สอดคลอ้งกบั 
ประสาท เนืองเฉลิม (2556, น, 169-171) กล่าวถึง จุดประสงคก์ารเรียนรูใ้นการจดัการเรียนการ
สอนตอ้งเป็นขอ้ความระบุคณุลกัษณะดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กับผูเ้รียนหลงัจากท่ีเรียนรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จุดประสงค์เป็นตวับ่งชีถ้ึงพฤติกรรมท่ีผู้เรียนสามารถแสดงออกหลังจากท่ีได้
เรียนรูต้ามท่ีผูส้อนก าหนดไว ้พฤติกรรมสามารถบ่งบอกใหผู้ส้อนสามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจน
จดุประสงคเ์ชิงพฤตกิรรมท่ีสมบรูณค์วรประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ สถานการณห์รือเง่ือนไขสิ่งท่ี
คาดหวังใหแ้สดงออกและเกณฑบ์่งชีค้วามสามารถของผูเ้รียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมจุดประสงค์
ปลายทางระบถุึงสิ่งท่ีเป็นเปา้หมายส าคญัท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู ้

5.1.3 ดา้นเนือ้หา สาระการเรียนรู  ้ รายวิชากิจกรรมพลศกึษาควรเนน้เนือ้หา 
สาระเก่ียวกับการการมีสุขภาวะท่ีดีจากการออกก าลงักาย วิธีสรา้งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย 
บรูณาการขา้มสาขาวิชาตา่ง ๆ มีความรูใ้นกฎ กติกา การแข่งขนักีฬาและการปอ้งกนัการบาดเจ็บ 
มีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายและท่ีส าคญัเนน้องคค์วามรูด้า้นสขุภาพและกิจกรรมทางกาย 
สมรรถภาพทางกายและการกีฬา ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการด าเนินตามวิถีชีวิต หรือปรบัเปล่ียนให้
เหมาะสมกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ควรท าการฝึกปฏิบตัิในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ สอดคลอ้งกบั ชมพ ูเน่ืองจ านงค ์และคนอ่ืน ๆ (2563, น, 623-640) ไดก้ล่าวถึงเนือ้หา 
สาระ รายวิชาท่ีผูส้อนจดัใหก้บัผูเ้รียนควรรบรูณาการองคค์วามรูข้า้มสาขาตา่ง ๆ  ผูส้อนสามารถ
ใช้เนือ้หา สาระในการบูรณาการเนือ้หาภายในวิชา เนือ้หาแบบพหุวิทยาการ เนือ้หาแบบสห
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วิทยาการและเนือ้หาแบบขา้มสาขาวิชา ซึ่งเป็นวิชาแกนและเนือ้หาท่ีส าคญัส าหรบัทกัษะชีวิตใน
ศตวรรษท่ี21 ไดแ้ก่ ทกัษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) ทกัษะดา้นส่ือเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (Media, Technology and Information Skills) และทักษะการเรียนรูน้วัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) โดยใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงในการใหผู้เ้รียนเป็นศนูยก์ลาง
ในการเรียนรูน้ัน้ ๆ ตัง้แต่กระบวนการคิดและการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสะทอ้นผลการ
เรียนรูไ้ดท้ัง้ผูส้อนและผูเ้รียน 

5.1.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียน รู้ รายวิชากิจกรรมพลศึกษามี
ความส าคญัและมีความจ าเป็นตอ่วิถีในการด ารงชีวิตและการท างานของประชาชนในศตวรรษท่ี 
21 ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบในการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาในหมวดศึกษาทั่วไปตอ้งมี
ความรูแ้ละเข้าใจใหช้ัดเจนของเป้าหมายรายวิชากิจกรรมพลศึกษา เพราะมิใช่เป็นการเรียนท่ี
มุ่งเน้นในการรบัรูเ้พ่ือการสอบอย่างเดียว แต่มีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการปรบัรูปแบบ
วิธีการคดิ อย่างเป็นระบบ เห็นคณุคา่และการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมทางดา้นสขุภาพ สอดคลอ้งกบั 
อสัรี สะอีดี และคนอ่ืน ๆ (2562, น. 21) ไดก้ล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนและทักษะทางการ
กีฬาในศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจในดา้นวิชาการ ปรชัญาและหลกัการพลศึกษา 
รวมถึงเนือ้หาความรูด้า้นวิชาพลศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 มีการเตรียมการ
สอนล่วงหนา้อย่างท่ีเป็นระบบและครบทุกขัน้ตอน วางแผนและจัดสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้
เหมาะสมแก่การเรียนรูข้องผู้เรียน มีความรูเ้ก่ียวกับลักษณะแบบทดสอบตามหลักการวัดผล 
ประเมินผลสามารถออกขอ้สอบและปรบัปรุงแบบทดสอบ น ามาใชง้านไดจ้ริง เหมาะสมกับทุก
ระดบัชัน้ของผูเ้รียน โดยการวดัผลตอ้งมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนรูแ้ละน าผลจากการ
วดัผลมาปรบัปรุงวิธีการสอนและตอ้งมีความรอบรูใ้นเรื่องทกัษะกีฬา ความรูก้ฎกติกา การปฏิบตัิ
ทกัษะ สามารถจดัการแข่งขนัไดแ้ละใหน้กัเรียนรูว้ิธีในการออกก าลงักาย ดงัท่ี ถนอมวงศ ์กฤษณ์
เพ็ชร ์และ วรศกัดิ์ เพียรชอบ (2561, น, 19,40) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาท่ีดีและ
ถกูตอ้งตามหลกัการจะท าใหมี้เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาพลศกึษา กีฬาและการออกก าลงักายไดเ้ป็นอย่าง
ดี จดุประสงคข์องการเรียนรูข้องกระบวนการจดัการเรียนรูว้ิชาพลศกึษาท่ีส าคญัยิ่งอย่างหนึ่ง  เพ่ือ
มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้เจตคติท่ีดี ตระหนกัเห็นถึงประโยชนว์ิชาพลศึกษาในชีวิตจริง สอดคลอ้งกับ ดวง
เดือน ศาสตรภัทร และคนอ่ืน ๆ (2560, น, 52) กล่าวว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้อง
นกัศกึษาควรจะตอ้งมีความหลากหลาย มีเทคนิคการสอนท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นวา่วิธีสอนนัน้ ๆ 
เกิดประสิทธิภาพกบัผูเ้รียน มีการบรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้ไมค่วรใชก้ารบรรยายในแตล่ะครัง้
ตลอดเวลา ควรใชว้ิธีการหรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความ
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สนใจและควรท าการประเมินองคค์วามรูข้องนกัศกึษาเก่ียวกบัทกัษะในการคน้ควา้หาความรูต้าม
วิธีท่ีตนเองถนดั มีการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม มีการจดักิจกรรมการอภิปรายรว่มกันในชัน้เรียน
จากการสืบคน้ขอ้มลูมาจะท าใหเ้กิดความน่าสนใจในการเรียนสงูกว่าการจดัการเรียนการสอนใน
รูปแบบซ า้ ๆ และแบบเดมิ ๆ  

5.1.5 ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรู ้ ควรเป็นส่ือท่ีมีการผสมผสานหลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รียน แหล่งเรียนรูม้าจากบคุคลท่ีเช่ียวชาญหรือโดดเดน่ดา้นนัน้ 
ๆ หรือจาก Website ต่าง ๆ  โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนรู้ อาจมีการใช้
ส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง แบบ 360 องศา แหล่งการเรียนรูต้อ้งไดร้บัการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานทางด้านการศึกษาหรือทางเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้สอนก็สามารถท าการผลิตส่ือ 
นวตักรรมขึน้มาใชเ้องได ้สอดคลอ้งกบั เช่นเดียวกบั Heinich, Molenda, Russell, และ Smaldino 
(1996, p. 5) ไดแ้นะน าส่ือวสัด ุอปุกรณ ์ท่ีใชเ้ป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรูไ้ปสู่ผูเ้รียน ควร
จะมีลักษณะท่ีน่าสนใจ สอดคล้องกับจุดประสงคใ์นการเรียนการสอน สอดคล้องกับ Newby, 
Lehman, Russell, และ Stepich (1999, p. 91) ไดก้ล่าวว่า ส่ือเป็นตวัในการส่งผ่านจากผูส้อนไป
ยงัผูเ้รียน โดยเครื่องมือตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายในการเรียนรู ้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณ์การเรียนรูใ้หม่ ๆ และสามารถเขา้ใจในเนือ้หา สาระในบทเรียนยิ่งขึน้ 
สอดคลอ้งกับ กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2545, น, 6) กล่าวว่าส่ือคือเครื่องมือของการ
เรียนรูท่ี้ท าหนา้ท่ีส่งถ่ายความรู ้ความเขา้ใจ ตลอดจนทกัษะและประสบการณ ์ช่วยเป็นสิ่งกระตุน้
ผูเ้รียนใหเ้กิดการพฒันาทางความคิด คณุธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมส าหรบัผูเ้รียน การสอนในยคุ
ศตวรรษท่ี 21 จะมีอิทธิพลสูงต่อแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในการเป็นผูแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
นอกจากนัน้ สมจิต  จนัทรฉ์าย (2557, น, 157, 159-161) ไดเ้ห็นว่า ส่ือการเรียนรูเ้ป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู ้ท่ีเป็นตวักลางท่ีใชส้ง่ผา่นความรูแ้ละประสบการณก์ารเรียนรูจ้ากผูส้อนสู่ผูเ้รียน ชว่ยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเนือ้หาของบทเรียนมากขึน้ ส่ือและการเรียนรูใ้นปัจจบุนัทัง้หมด มีการรวบรวม
จากแหลง่ชมุชนของบคุคลและองคก์รท่ีกระตือรือรน้ท่ีจะเพิ่มประโยชนข์องส่ือ เพ่ือการเรียนรูใ้นทกุ
ระดบัของการศกึษาและการฝึกอบรมทัง้ในระบบและนอกระบบ ส่ือและการเรียนรูด้  าเนินกิจกรรม
และการประชุมแบบเห็นหน้ากันทางออนไลนแ์ละแบบตัวต่อตัว รวมถึงการสัมมนาผ่านเว็บใน
หัวขอ้ต่างๆ  ส่ือการเรียนการสอนในปัจจุบันยังไดร้บัการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรูจ้ักการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง ส่ือการเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรูแ้ละเนือ้หาการ
เรียนรู ้ส่ือการเรียนการสอนตอ้งเหมาะสมกบัวิธีสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอน การน ามาใชน้ัน้
ควรท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างคุม้คา่ คุม้เวลาและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูเ้รียน การเรียนรูด้ว้ยส่ือวา่เป็น
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กระบวนการเสริมสรา้งการน าเสนอและขัน้ตอนด าเนินการ บางครัง้โดยผูเ้รียนและบางครั้งโดยส่ือ 
ส่ือเหล่านีมี้ความโดดเด่นดว้ยคณุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัรูข้องเทคโนโลยี ระบบสญัลกัษณ์
และความสามารถในการประมวลผล มีการตรวจสอบการศึกษาและการออกแบบการเรียนการ
สอนท่ีใชโ้ตต้อบกับผูเ้รียนและลกัษณะงาน เพ่ือมีอิทธิพลต่อจิตใจและกระบวนการทางปัญญา
และผลกระทบของลกัษณะส่ือท่ีมีตอ่การก่อตวัและการปรบัเปล่ียนในอนาคต 

5.1.6 ดา้นการวดัผลและประเมินผล ควรเนน้เก่ียวกบัสมรรถนะของรายวิชา 
สามารถท าการวดัและประเมินผลดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย วดัก่อนเรียนและระหว่างเรียนและหลงั
เรียน ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความรู ้เจตคติ ทักษะ สมรรถภาพทางร่างกายและสังคมหรือ
คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์พรอ้มทัง้ประเมินผลตามสภาพจริง มีความยตุิธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบ
ได ้วดัและประเมินผลใหค้รอบคลุม ไม่เนน้ดา้นการปฏิบตัิ มีการวดัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
เพ่ือประกอบในการตดัสินใจ มีการวัดคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนของ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 
(2561, น, 9-10) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) มีการบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนรูแ้ละประยุกตใ์ชภ้ายใตก้รอบการประเมิน
การใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งวิ ธีการและเครื่องมือท่ีเป็น เชิงทางการ (Formal 
Assessment) และในเชิงไม่เป็นทางการ (Informal Assessment) กบัสิ่งท่ีประเมิน นอกจากนีก้าร
น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของการประเมินจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดย 
ลินดา เกณฑม์า และคนอ่ืน ๆ (2558, น, 69-81) ไดก้ล่าวถึงดา้นการวดัผลและประเมินผลตอ้งการ
ให้มีการวัดและประเมินผลในแต่ละครัง้ ควรตอ้งมีการแจง้ผลใหผู้เ้รียนทราบเป็นระยะ มีความ
ชดัเจนในการประเมิน แบง่สดัส่วนการวดัผลและประเมินผลอย่างเป็นธรรม การวดัและประเมินผล
งานกลุ่มอาจตอ้งพิจารณาการมีส่วนรว่มเป็นรายบคุคลด้วย ไม่ควรใหส้ิทธิกบันกัศกึษาผูใ้ดผูห้นึ่ง
หรือมีการใหน้กัศกึษาผูช้ว่ยสอน (T.A.) มีสว่นรว่มในการวดัและประเมินผลมากเกินสมควร  

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

1. ผูส้อนรายวิชากิจกรรมพลศกึษาควรเรง่ปรบัปรุงรูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู ้
จดัหาส่ือ แหล่งการเรียนรู ้ปรบัปรุงเนือ้หา สาระรายวิชาและวิธีการวดัและประเมินผล พรอ้มใช้
วิธีการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลาย ทนัสมยัตอ่การน านวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชจ้ะท าให้
มีความนา่สนใจมากขึน้  

2. ผูส้อนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ควรตระหนกัและค านึงถึงองคป์ระกอบของการ
จดัการเรียนรู ้ดา้นจุดประสงคร์ายวิชา ดา้นเนือ้หาสาระรายวิชา ดา้นการจัดการเรียนรูร้ายวิชา
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กิจกรรมพลศึกษา ดา้นส่ือและแหล่งการเรียนรูแ้ละดา้นการวดัผลและประเมินผล โดยพิจารณา
ความเหมาะสมของผู้เรียน ในการน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส าหรบัผูเ้รียนโดยตรง  

3. การพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสร้างและพัฒนาขึ ้น  สามารถน า
กระบวนการหรือแนวทางของการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาไปใชใ้นการสรา้งและพัฒนา
รายวิชาทางดา้นพลศกึษาตา่ง ๆ ไดโ้ดยค านึงถึงความตอ้งการและความสอดคลอ้งของผูเ้รียนและ
สามารถเช่ือมโยงบรูณาการกบัศาสตรท์างดา้นอ่ืน ๆ  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาหาสาเหตุและวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ี

เหมาะสมท่ีสดุ รวมถึงทรพัยากรตา่ง ๆ ท่ีใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดจ้ากการศกึษา
ในงานวิจัยครัง้นี ้โดยเฉพาะการเก็บรวบรวมขอ้มูลความเป็นประโยชนต์่อรายวิชาท่ีจัดสอนใน
หลกัสูตรส านกัวิชาศึกษาทั่วไปตามการรบัรูข้องนกัศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการป้อนกลบั
ของอาจารย ์เพ่ือน าขอ้มลูมาวางแผนพฒันาการการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจน 

2. ควรมีการสรา้งและพฒันานวตักรรม บทเรียนออนไลน ์เพ่ือใหผู้เ้รียนไดน้  าไปใชใ้น
การเรียนรูน้อกชัน้เรียนได ้

3. ควรมีการวิจยัในเชิงขยายผลโดยปรบัใชร้ายวิชาในการจดัการเรียนรูใ้นทุกดา้นมี
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  

4. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารายวิชาแบบออนไลน์โดยมีเนือ้หาทางด้านรายวิชา
กิจกรรมพลศกึษา กิจกรรมทางกาย เพ่ือส่งเสริมองคค์วามรูใ้หก้บันกัเรียน นกัศกึษาน าความรูท่ี้ได้
ตามหลกัวิชาการประยกุตใ์ชก้บัตนเองและผูอ่ื้นไดใ้นวิถีการใชชี้วิต 
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ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ
ผูเ้ช่ียวชาญผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาจ านวน 5 ท่าน 

 1. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ  านวน 1 คน     
  ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.วีรพงษ ์ แยม้งามเหลือ ภาควิชาพลศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  ระดับการศึกษา ศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิต(พลศกึษา)มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  ประสบการณด์้านการสอน  27 ปี  
 2. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยของเอกชน จ านวน 1 คน   
  ผู้เชี่ยวชาญ อ. ดร. ชีวิน  อ่อนละออ หลกัสตูรการจดัการธุกิจกีฬา วิทยาลยั
บณัฑิตเอเซีย 
  ระดับการศึกษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการศกึษา)
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  ประสบการณด์้านการสอน  26 ปี  

3. อาจารยส์อนกิจกรรมพลศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ  านวน 1 คน  
  ผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์กัยภาพ  บญุบาล หมวดพลานามยัและ
นนัทนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

  ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  ประสบการณด์้านการสอน   25 ปี 

 4. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ  านวน 1 คน   
  ผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เอกศกัดิ ์เฮงสโุข มหาวิทยาลยัราชภฎั
อดุรธานี ศนูยก์ารศกึษาบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 

 ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารกีฬา)   
ประสบการณด์้านการสอน  21 ปี   

 5. มหาวิทยาลัยทีไ่ม่มีการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา จ  านวน 1 คน 
  ผู้เชี่ยวชาญ ดร.วานิช  ประเสรฐิพร  มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ระดับการศึกษา ระดบัปรญิญาเอก  บรหิารการศกึษา  
ประสบการณด์้านการสอน  22 ปี 
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แบบสัมภาษณก์ึง่โครงสร้างส าหรับผู้เช่ียวชาญทีส่อนรายวิชากจิกรรมพลศึกษา 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 
 
วัตถุประสงค ์   เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบั 
  ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ค าชีแ้จง   
  1. แบบสมัภาษณมี์วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาสภาพปัญหาในการพฒันารายวิชา
กิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป
มหาวิทยาลยัขอนแก่น    
  2. แบบสมัภาษณนี์เ้ป็นแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ชนิดปลายเปิด) 
ประกอบดว้ย 2 ตอน 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ค าชีแ้จง  กรอกขอ้มลูพืน้ฐานทั่วไปของท่านลงในชอ่งว่างใหค้รบถว้นสมบรูณ ์  

1. สถาบนัการศกึษา 
 มหาวิทยาลยัของรฐั   มหาวิทยาลยัราชภฎั 

                  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลยัเอกชน 
                 มหาวิทยาลยัท่ีไมมี่การจดัการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษา 

2. เพศ 
 ชาย    หญิง 

3. ต าแหนง่ทางวิชาการ 
                อาจารย ์  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  อ่ืน ๆ ......................... 

4. สาขาท่ีเช่ียวชาญ 
                 พลศกึษา  วิทยาศาสตรก์ารกีฬา  บรหิารการศกึษา 

5. การศกึษา  
 ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก   อ่ืน ๆ .......................... 

6. ประสบการณใ์นการสอน 
 นอ้ยกวา่ 20 ปี  20 ปีขึน้ไป  

7. รายวิชาสอนท่ีไดร้บัใหส้อนในภาคการศกึษา 
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                 สอนรายวิชาศกึษาทั่วไป  ไมส่อนรายวิชาศกึษาทั่วไป 
8. รายวิชาศกึษาทั่วไปท่ีรบัผิดชอบมีจ านวนหนว่ยกิต 

               ไมไ่ดร้บัผิดชอบสอน   นอ้ยกวา่ 3 หนว่ยกิต 
                 ตัง้แต ่3 หนว่ยกิตขึน้ไป 

9. จ  านวนรายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอนในส านกัวิชาศกึษาทั่วไป 
 นอ้ยกวา่ 3 รายวิชา  3 รายวิชา  มากกวา่ 3 รายวิชา 

10. วิธีการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป 
               บรรยาย   ปฏิบตัิ  ทัง้บรรยายและปฏิบตัิ 

11. รูปแบบการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  
                สอนคนเดียว  สอนเป็นทีม  แบง่สอน  
 
ตอนที ่2 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง 
 ค าชีแ้จง จงตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาในการการพฒันา
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

1. การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
1.1 การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นค านงึถึง 

อะไร และมีความคาดหวงักบัผูเ้รียนอยา่งไร   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชารายวิชากิจกรรมพลศกึษา ท่านพบ 
ปัญหาหรือมีอปุสรรคในเรื่องอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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1.3 จากสภาพ ปัญหา อปุสรรคท่ีพบตามขอ้ 1.2 ทา่นมีแนวทางหรือวิธีการท่ีจะ 
แกปั้ญหาโดยวิธีการใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
2.1 เนือ้หา สาระของรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษ 

ท่ี 21 ตามแนวคิดของทา่นเนือ้หา สาระควรเก่ียวขอ้งกบัเรื่องอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ปัญหา หรืออปุสรรคท่ีสง่ผลส าหรบัผูเ้รียน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หา สาระ 
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีทา่นพบใสภาพปัจจบุนัมีเรื่องอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ในสภาพปัจจบุนัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นคดิว่าผูเ้รียนควร 
จะตอ้งรูเ้รื่องอะไรบา้ง หรือควรเนน้เนือ้หาอะไรเป็นส าคญั 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

3. การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 ปัจจบุนัทา่นใชว้ิธีการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา โดยวิธีการสอนแบบใด 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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3.2 ในระหวา่งการจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา พบปัญหาอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 การออกแบบการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา กิจกรรมท่ีทา่นน ามา 
กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัและมีสว่นรว่มในการเรียนรูต้ลอดเวลา ควรเป็นกิจกรรมแบบใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4. ส่ือ แหลง่การเรียนรู ้
4.1 ส่ือ แหลง่การเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นใชส่ื้อรูปแบบใด  

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

4.2 จากการใชส่ื้อ แหลง่การเรียนรู ้ตามขอ้ 4.1 มีปัญหาหรืออปุสรรคหรือไม ่ 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4.3 ในสภาพปัจบุนั ส่ือ แหล่งการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและรายวิชา 
กิจกรรมพลศกึษา ทา่นไดร้บัการสนบัสนนุจากท่ีใด ส่ือ แหลง่การเรียนรูค้วรมีลกัษณะท่ีเป็น
อยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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5. การวดัและประเมินผล 
5.1 การสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นมีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนก่อน 

เรียน ระหว่างเรียนหรือหลงัเรียนหรือไม ่ถา้มีโดยใชว้ิธีการใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 การวดัและประเมินผลท่ีผา่นมาทา่นพบปัญหา หรือมีอปุสรรคในการวดัและ 
ประเมินผลกบัผูเ้รียนอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

5.3 ทา่นจะมีแนวทาง หรือวิธีการท่ีจะแกไ้ขปัญหา อปุสรรคในการวดัและ 
ประเมินผล เพ่ือใหก้ารวดัและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ดว้ยวิธีการใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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เชี่ยวชาญในการหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ ์
โดยการสมัภาษณก์บัอาจารยผ์ูส้อนวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งในการ

รวบรวมขอ้มลู จ านวน 2 คน หาคา่ความเป็นปรนยั (objectivity) ดวูา่มีความเขา้ใจตวัค าถามและ
สามารถตอบค าถามตามท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ 

 
1 . อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาและสอนนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา จ  านวน 1 คน     

  ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.รตัพงษ ์ฤกษไ์ชโย  คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุตแ์ละ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  ระดับการศึกษา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต(พลศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  ประสบการณด์้านการสอน  29 ปี 

2 . อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาและสอนนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา จ  านวน 1 คน     
  ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ประกอบ  กระแสโสม คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
  ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  ประสบการณด์้านการสอน  34 ปี 
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 ข้ันตอนที่ 2  ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดเรียนการสอน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 24 คณะ  

ผูเ้ช่ียวชาญในการหาคณุภาพของแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
1. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาและสอนนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 คน     
 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร.ธนากร  ศรีชาพนัธุ ์ คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต (การจดัการกีฬา) ม. ราชภฎัจนัทรเกษม 
 ประสบการณด์้านการสอน  23 ปี 

2. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาและสอนนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 คน     
 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร.สรุิยนั สวุรรณกาล คณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ประสบการณด์้านการสอน  20 ปี 

3. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาและสอนนิสิตวิทยาศาสตรก์ารกีฬา จ านวน 1 คน     
 ผู้เชี่ยวชาญ ผศ. ดร.พิชญาวีร ์ภานรุชัตน์นท ์คณะพลศกึษา ภาควิชาวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 ระดับการศึกษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและการกีฬา) 
มหาวิทยาลยับรูพา  
 ประสบการณด์้านการสอน  21 ปี 

4. อาจารยส์อนวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา จ านวน 1 คน     
 ผู้เชี่ยวชาญ ผศ. ดร.ทวี สระน า้ค  า คณะคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   
 ประสบการณด์้านการสอน 27 ปี  

5. อาจารยส์อนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน จ านวน 1 คน  
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร.เชา้ วาทโยทา สมาคมสืบสานอนรุกัษม์วยไทยโลก  

 ระดับการศึกษา ศิลปศาสตรดษุฏีบณัฑิต (มวยไทยศกึษา) มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมูบ่า้นจอมบงึ จงัหวดัราชบรุี 

 ประสบการณด์้านการสอน  35 ปี 
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แบบประเมินความต้องการจ าเป็นส าหรับรองคณบดี ฝ่ายวิชาการในการ
จัดการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใน หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 เร่ือง การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 จุดประสงค ์เพ่ือศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชา

กิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้ เรียนในศตวรรษ ท่ี  21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากรองคณบดีท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นวิชาการในแตล่ะคณะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ี
เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

 
 ค าชีแ้จง แบบประเมินมีทัง้หมด 5 หนา้ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 แบบประเมินเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น 

  ตอนที่ 2 แบบประเมินเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส าหรบัรองคณบดีฝ่ายวิชาการ จ านวน 24 คณะ แบง่ออกเป็น 5 ดา้น  ดงันี ้

   1. ดา้นการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

   2. ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
   3. ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน 
   4. ดา้นส่ือ แหลง่การเรียนรู ้
   5. ดา้นการวดัและประเมินผล 
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 ตอนที่ 3 แบบประเมินเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับ
ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ตอนที ่1 แบบประเมินเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
ค าชีแ้จง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่ง   หนา้ขอ้ความและเตมิขอ้ความ 

ลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 
1. เพศ  
                    ชาย   หญิง 
2. ประสบการณก์ารปฏิบตังิาน 
                    ต ่ากวา่ 10 ปี  10 ปี – 20 ปี   21 ปี ขึน้ไป 
3. ระดบัการศกึษา    
                  ปรญิญาตรี      ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก    
4.  ทา่นออกก าลงักายเป็นประจ าทกุสปัดาหห์รือไม ่ 
                  เป็นประจ า ไมเ่ป็นประจ า 
5. ทา่นใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักายหรือไม่ 
                 ส าคญั   ไมส่  าคญั 
6. จ านวนวนัในการออกก าลงักายตอ่สปัดาหเ์ป็นประจ า 
                 นอ้ยกวา่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์   3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 
                 มากกวา่ 3 ครัง้ตอ่สปัดาห ์
7. ระยะเวลาในการออกก าลงักาย  
                 นอ้ยกวา่ 30 นาที ตอ่วนั   30 นาที–45 นาทีตอ่วนั 
                มากกวา่ 45 นาที ตอ่วนั 
8. กิจกรรมการออกก าลงักายท่ีท าเป็นประจ า คือ ................................................ 
9. วิชาทางดา้นพลศกึษาและการกีฬามีความส าคญัตอ่ชีวิตของคนเราหรือไม่ 
                ส าคญั   ไมส่  าคญั 
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ตอนที ่2 แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ี

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวทยาลยัขอนแก่น  
ค าชีแ้จง โปรดอา่นและพิจารณาขอ้ความแลว้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่งท่ีตรงตาม

สภาพความเป็นจรงิมากท่ีสดุ ดงันี ้
    5  หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
    4 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมาก 
    3 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

2.1 ด้านการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาในศตวรรษที ่21 
 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิด
การพฒันารา่งกาย สตปัิญญา อารมณแ์ละสงัคม 
โดยเฉพาะพฒันาการเชิงสงัคมในการเขา้รว่ม
กิจกรรมพลศกึษา 

          

2. จดุประสงคใ์นการเรียนรู ้ควรเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถน าไปใชใ้นการออกก าลงักาย โดยการลง
มือปฏิบตัแิละน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัตนเอง
และชมุชนได ้

          

3. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ควรเนน้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นคณุธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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2.2 ด้านเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระท่ีไดจ้ากการเรียนน าไปใชใ้นการออก
ก าลงักายหรือไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั แนะน าได้
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

          

5. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระในการบรูณาการขา้มสาขาวิชาท่ี
หลากหลายในรายวิชากิจกรรมพลศกึษา พรอ้มทัง้
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียน 

          

6. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระท่ีสง่เสรมิกิจกรรมทางดา้นสงัคม การ
เคารพกตกิา ระเบียบตา่ง ๆ สง่เสรมิความมีน า้ใจ
เป็นบคุคลท่ีดี มีวินยั เคารพผูอ่ื้น 

          

2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควร
เนน้การจดักิจกรรมการปลกูฝังดา้นสงัคม และ
สง่เสรมิใหเ้กิดทกัษะดา้นเทคโนโลยีใหม้ากขึน้ 

          

8. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาควร
ก าหนดรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดและแกปั้ญหา 

          

9. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควร
ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและเกิดทกัษะดา้นการ
ท างานเป็นทีม 
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2.4 ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้  

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

10. ส่ือและแหลง่การเรียนรูใ้นการจดัการเรียนการ
สอนควรใหเ้กิดการรองรบัการเปล่ียนแปลงทางดา้น
สงัคม มีใหเ้พียงพอกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

          

11. ส่ือและแหลง่การเรียนรู ้ควรมีลกัษณะท่ีพฒันา
มาจากงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ เก่ียวกบัพลศกึษา 
กีฬาหรือการออกก าลงักาย   

          

12. ส่ือและแหลง่การเรียนรู ้ควรจะมีลกัษณะท่ี
สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียนได้
อยา่งรวดเรว็ เนน้การสรา้งส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้พิ่มมากขึน้ในการจดัการเรียนรู้
กิจกรรมพลศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

          

2.5 ด้านการวัดและประเมินผล 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D)  สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13. วิธีการวดัและประเมินผล ควรจะมีความ
หลากหลาย มีสดัส่วนการใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 
ยตุธิรรม โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

          

14. การวดัและประมินผล ควรมีการวดัทัง้ก่อนเรียน 
ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน เม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนจะตอ้งมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
สูผู่เ้รียน 

          

15. ในการวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนรู้
รายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรค านงึถึง
ความสามารถของผูเ้รียน พฒันาการดา้นตา่ง ๆ 
และความแตกตา่งของผูเ้รียน และสอดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัเนือ้หารายวิชา   
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ตอนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น
ในพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
 1. ด้านการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ด้านเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 4. ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5. ด้านการวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 ข้ันตอนที่ 3 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่นของ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 และนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 ท่ีผา่นการเรียนรายวิชาศกึษาทั่วไปมาแลว้  

 
แบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาทีส่อดคล้องกับ
ผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา 

 
 เร่ือง การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
 จุดประสงค ์เพ่ือศกึษาขอ้มลูความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพล
ศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น จาก
นกัศกึษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษา 
 
 ค าชีแ้จง แบบประเมินมีทัง้หมด  4 หนา้  แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนที ่1 แบบประเมินเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น 
  ตอนที ่2 แบบประเมินเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
รายวิชากิจกรรมพลศกึษาส าหรบันกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น แบง่ออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้
  1. ดา้นการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
  2. ดา้นเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา   

3. ดา้นการจดัการเรียนรู/้กิจกรรมการเรียนการสอน 
  4. ดา้นส่ือ แหลง่การเรียนรู ้
  5. ดา้นการวดัและประเมินผล 
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ตอนที ่1 แบบประเมินเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

 ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ✓ ลงในชอ่งวา่ง   หนา้ขอ้ความและเตมิ
ขอ้ความลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. คณะท่ีก าลงัศกึษา คือ ........................................................                    
3. ระดบัชัน้ปี     
           ชัน้ปีท่ี 3        ชัน้ปีท่ี 4 
4. จ  านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาศกึษาทั่วไป 
    นอ้ยกวา่ 19 หนว่ยกิต   จ  านวน 19 – 25 หนว่ยกิต 
    มากกวา่ 25 หนว่ยกิตขึน้ไป     
5. พกัอาศยัอยูท่ี่ใดระหวา่งท่ีศกึษาอยูม่หาวิทยาลยัขอนแก่น  
    หอพกัมหาวิทยาลยั    ภายนอกมหาวิทยาลยั 
6. ระหวา่งท่ีเรียนในมหาวิทยาลยัขอนแก่นเดินทางไปเรียนดว้ยวิธีการใด  
    รถยนต ์   รถมอเตอรไ์ซด ์
    รถ shuttle bus ระบบขนสง่มหาวิทยาลยั   อ่ืน ๆ ……… 
7. กิจกรรมท่ีสนใจหรือปฏิบตันิอกเวลาเรียน คือ .................................................. 
8. โดยปกตทิา่นออกก าลงักายเป็นประจ าทกุสปัดาหห์รือไม ่  
    เป็นประจ า   ไมเ่ป็นประจ า 
9. จ  านวนวนัในการออกก าลงักายตอ่สปัดาหเ์ป็นประจ า .............. ครัง้ตอ่สปัดาห ์ 
10. ระยะเวลาในการออกก าลงักาย  
    นอ้ยกวา่ 30 นาที ตอ่วนั   30 นาที – 45 นาทีตอ่วนั 
    มากกวา่ 45 นาที ตอ่วนั 
11. ท่านตอ้งการใหมี้การบรรจรุายวิชากิจกรรมพลศกึษา การกีฬาหรือการออกก าลงั

กายไวใ้นส านกัวิชาศกึษาทั่วไปหรือไม ่ 
     ไมต่อ้งการ   ตอ้งการ 
12. จากขอ้ 11 หากทา่นตอ้งการใหบ้รรจรุายวิชาพลศกึษาคดิวา่ควร 

จะเป็นก่ีหนว่ยกิต 
    1 หนว่ยกิต   2 หนว่ยกิต   3 หนว่ยกิต   อ่ืน ๆ ............. 
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ตอนที ่2 แบบประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ส าหรบันกัศกึษา 
จ านวน 15 ขอ้ 
 

ค าชีแ้จง โปรดอา่นและพิจารณาขอ้ความแลว้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในชอ่งท่ีตรงตาม
สภาพความเป็นจรงิมากท่ีสดุ ดงันี ้

    5  หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
    4 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัมาก 
    3 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    2 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
    1 หมายถึง  มีความตอ้งการจ าเป็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
2.1 ด้านการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวิชากิจกรรมพลศึกษาในศตวรรษที ่21 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิด
การพฒันารา่งกาย สตปัิญญา อารมณแ์ละสงัคม 
โดยเฉพาะพฒันาการเชิงสงัคมในการเขา้รว่ม
กิจกรรมพลศกึษา 

          

2. จดุประสงคใ์นการเรียนรู ้ควรเนน้ใหผู้เ้รียน
สามารถน าไปใชใ้นการออกก าลงักาย โดยการลง
มือปฏิบตัแิละน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์บัตนเอง
และชมุชนได ้

          

3. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ควรเนน้การพฒันาทกัษะ
ทางดา้นคณุธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
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2.2 ด้านเนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระท่ีไดจ้ากการเรียนน าไปใชใ้นการออก
ก าลงักายหรือไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั แนะน าได้
ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

          

5. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระในการบรูณาการขา้มสาขาวิชาท่ี
หลากหลายในรายวิชากิจกรรมพลศกึษา พรอ้มทัง้
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียน 

          

6. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรเนน้
เนือ้หา สาระท่ีสง่เสรมิกิจกรรมทางดา้นสงัคม การ
เคารพกตกิา ระเบียบตา่ง ๆ สง่เสรมิความมีน า้ใจ
เป็นบคุคลท่ีดี มีวินยั เคารพผูอ่ื้น 

          

2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควร
เนน้การจดักิจกรรมการปลกูฝังดา้นสงัคม และ
สง่เสรมิใหเ้กิดทกัษะดา้นเทคโนโลยีใหม้ากขึน้ 

          

8. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษาควร
ก าหนดรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนไดอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิดและแกปั้ญหา 

          

9. การจดัการเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควร
ใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและเกิดทกัษะดา้นการ
ท างานเป็นทีม 
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2.4 ด้านส่ือ แหล่งการเรียนรู้  

รายการ 
สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I) 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

10. ส่ือและแหลง่การเรียนรูใ้นการจดัการเรียนการ
สอนควรใหเ้กิดการรองรบัการเปล่ียนแปลงทางดา้น
สงัคม มีใหเ้พียงพอกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

          

11. ส่ือและแหลง่การเรียนรู ้ควรมีลกัษณะท่ีพฒันา
มาจากงานวิจยัจากแหลง่ตา่ง ๆ เก่ียวกบัพลศกึษา 
กีฬาหรือการออกก าลงักาย   

          

12. ส่ือและแหลง่การเรียนรู ้ควรจะมีลกัษณะท่ี
สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รียนได้
อยา่งรวดเรว็ เนน้การสรา้งส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้พิ่มมากขึน้ในการจดัการเรียนรู้
กิจกรรมพลศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

          

2.5 ด้านการวัดและประเมินผล 

รายการ 
 สภาพทีเ่ป็นจริง (D) สภาพทีค่วรจะเป็น (I)   
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13. วิธีการวดัและประเมินผล ควรจะมีความ
หลากหลาย มีสดัส่วนการใหค้ะแนนท่ีชดัเจน 
ยตุธิรรม โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

          

14. การวดัและประมินผล ควรมีการวดัก่อนเรียน 
ระหวา่งเรียนและหลงัเรียน เม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการ
จดัการเรียนการสอนจะตอ้งมีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั
สูผู่เ้รียน 

          

15. ในการวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนรู้
รายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรค านงึถึงความ 
สามารถของผูเ้รียน พฒันาการดา้นตา่ง ๆ และ
ความแตกตา่งของผูเ้รียน และสอดคลอ้ง เหมาะสม
กบัเนือ้หารายวิชา   

          



  

 
 
 

255 

 ข้ันตอนที่ 4 ศกึษาแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น ของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การศกึษา  
การสัมภาษณผู้์เชี่ยวชาญทีส่อนรายวิชาทางด้านการศึกษา จ านวน 5 ท่าน 
1. อาจารยส์อนด้านหลักสูตรและการสอน 

ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ศริพิงษ ์ เพียศริ ิคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (อดุมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ประสบการณก์ารสอน  22 ปี  
2. อาจารยส์อนทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร.นฏกร ประมายนัต ์คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (เทคโนโลยีทางการศกึษา) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 ประสบการณก์ารสอน  19 ปี  
3. อาจารยส์อนด้านการวัดและประเมินผล  

 ผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.โชคชยั ยืนยง คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต (การวดัผลทางการศกึษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

ประสบการณก์ารสอน  23 ปี 
4. อาจารยส์อนด้านพลศึกษาในโรงเรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.วิชิต  เผือกนอก โรงเรียนสามหาวิทยาลยัขอนแก่น คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณก์ารสอน  28 ปี 

5. อาจารยส์อนด้านวิชาศึกษาท่ัวไป 
ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร. กฤษฎางค ์ เสนาวงษ ์
ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต (วิศวกรรมพลงังาน)

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประสบการณก์ารสอน  7 ปี 
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เร่ือง การพฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ใน
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 วัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ระยะท่ี 1) 

 ค าชีแ้จง   
  1. แบบสมัภาษณมี์วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาแนวทางในการพฒันารายวิชากิจกรรม
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วป มหาวิทยาลยัขอนแก่น    
  2. แบบสมัภาษณนี์เ้ป็นแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ชนิดปลายเปิด) 
ประกอบดว้ย 2 ตอน 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

ค าชีแ้จง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในชอ่งว่าง   หนา้ขอ้ความและเตมิ 
ขอ้ความลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 

1. สถาบนัการศกึษา                
                   มหาวิทยาลยัของรฐั    มหาวิทยาลยัราชภฎั 
                        มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลยัของเอกชน 

2. เพศ              
              ชาย   หญิง 

3. ต าแหนง่ทางวิชาการ 
                       อาจารย ์  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   อ่ืน ๆ ............ 

4. สาขาท่ีเช่ียวชาญ 
                      พลศกึษา  เทคโนโลยีทางการศกึษา  วิศวกรรมศาสตร ์ 
      การวดัและประเมินผลการศกึษา  หลกัสตูรและการสอน 

5. การศกึษา            
                     ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก   อ่ืน ๆ ............... 

6. ประสบการณใ์นการสอน             
               นอ้ยกวา่ 20 ปี   20 ปีขึน้ไป  

7. รายวิชาสอนท่ีไดร้บัใหส้อนในภาคการศกึษา 
                สอนรายวิชาศกึษาทั่วไป  ไมส่อนรายวิชาศกึษาทั่วไป 
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8. รายวิชาศกึษาทั่วไปท่ีรบัผิดชอบมีจ านวนหนว่ยกิต 

               ไมไ่ดร้บัผิดชอบสอน   นอ้ยกวา่ 3 หนว่ยกิต 
               ตัง้แต ่3 หนว่ยกิตขึน้ไป 

9. จ  านวนรายวิชาท่ีรบัผิดชอบสอนในส านกัวิชาศกึษาทั่วไป 
             นอ้ยกวา่ 3 รายวิชา   3 รายวิชา   

 มากกวา่ 3 รายวิชา 
10. วิธีการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป 

             บรรยาย   ปฏิบตัิ  ทัง้บรรยายและปฏิบตัิ 
11. รูปแบบการสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  

              สอนคนเดียว  สอนเป็นทีม   แบง่สอน 
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ตอนที ่2 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง 
 ค าชี้แจง จงตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการการ

พฒันารายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 1. การก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรมพลศกึษา  
  1.1 ทา่นคิดวา่แนวทางในการก าหนดจดุประสงคก์ารเรียนรูร้ายวิชากิจกรรม    
พลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 ควรค านงึถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 ทา่นมีความคาดหวงัตอ้งการใหผู้เ้รียนท่ีเรียนผ่านในรายวิชากิจกรรม 
พลศกึษามีคณุลกัษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2. เนือ้หา สาระรายวิชากิจกรรมพลศึกษา  
  2.1 เนือ้หา สาระของรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 ตามแนวคิดของทา่น เนือ้หา สาระควรเก่ียวขอ้งกบัเรื่องอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นคดิวา่ 
ผูเ้รียนควรจะตอ้งรูเ้รื่องอะไรบา้ง หรือท่ีควรเนน้เนือ้หาอะไรเป็นส าคญั 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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3. การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนการสอน  

  3.1 ทา่นคิดวา่ แนวทางของวิธีการสอนในรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ควรจะใช้
วิธีการสอนแบบใดจงึจะสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 การออกแบบการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นคิดวา่ กิจกรรมท่ีจะ 
น ามากระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความตื่นตวัและมีสว่นรว่มในการเรียนรูต้ลอดเวลา ควรเป็นกิจกรรมแบบ
ใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
4.1 ส่ือและแหลง่การเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนใน 

ศตวรรษท่ี 21 ควรใชส่ื้อและแหลง่การเรียนรูใ้นรูปแบบใด 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 ส่ือและแหลง่การเรียนรูท่ี้เหมาะสมในรายวิชากิจกรรมพลศกึษาท่ีสอดคลอ้ง 
กบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ท่านคิดวา่ ควรไดร้บัการสนบัสนนุจากท่ีใด ส่ือและแหลง่การเรียนรูค้วร
มีลกัษณะท่ีเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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5. การวัดและประเมินผล 

  5.1 ในการสอนรายวิชากิจกรรมพลศกึษา ทา่นคิดวา่แนวทางในการวดัและ
ประเมินผล ควรมีการวดัและประเมินผลผูเ้รียนอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

5.2 วิธีการวดัและประเมินผลทางพลศกึษาท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
ทา่นคิดวา่แนวทางวิธีการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีวิธีการวดัและประเมินผล
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือการวิจัยในระยะที ่2 
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ระยะที่ 2 การสรา้งและพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ค าอธิบายรายวิชา (Couse Syllabus)   
  ชื่อรายวิชา กิจกรรมทางกาย กีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือพัฒนา

ทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (Physical activities Sport and Exercise for Life skill development 
in the 21st Century) 

  ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของกิจกรรมทางกาย กีฬา 
การออกก าลงักาย การรบัรูก้ารเคล่ือนไหวทางดา้นร่างกายและสมรรถภาพทางกาย  ทกัษะและ
ความรูพื้น้ฐานการเล่นกีฬาประเภททีม ประเภทบุคคลและประเภทคู่ ประเภทศิลปะการต่อสู ้ 
ประเภทตาข่ายหรือแร็กเก็ต  กีฬาเพ่ือสุขภาพ หลักและวิธีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การ
ประยกุตกี์ฬาไปสู่การออกก าลงักายเพ่ือส่งเสรมิสขุภาพในชีวิตประจ าวนั การประยกุตท์ฤษฎีและ
หลักการทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การวางแผนการจัดโปรแกรมและการ
ประเมินผลการออกก าลงักาย การประยกุตใ์ชส่ื้อดจิิทลัเพื่อการเรียนรูใ้นรายวิชากิจกรรมพลศกึษา 

  Definition, importance, and components of Physical Education 
activities, Sports, Exercise, Physical activities, Physical Literacy and Physical fitness.  
Fundamental sport skills and knowledge in Team sports, Individual and Dual Sports, 
Martial art, Net or Racket sports, Sports for Health. Principles and method of exercise for 
health. Applying sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives. Application 
of theories and principles of sports science for Health. Exercise planning and evaluation. 
Applications of digital media for learning in Physical Education activities. 
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โครงการแผนการจัดการเรียนรู้  
หน่วยงาน สาขาวิชาพลศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ ภาคเรียนท่ี .........  ปีการศกึษา ............... 

ชื่อรายวิชา กิจกรรมทางกาย กีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(Physical activities, Sports and Exercise for Life skill development in the 21st Century) 

 
ระยะวลา 16 สปัดาห ์(32 ชั่วโมง)   จ านวน 2 หนว่ยกิต    

สัปดาหท์ี ่ เนื้อหา จ านวนชั่วโมง อาจารยผู้์สอน 
1 1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 

    1.1 ลกัษณะของวชิา 
   1.2 เนือ้หา สาระของวิชา 
   1.3 การจดัการเรยีนการสอน 
   1.4 การจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
   1.5 การประเมินผลการเรยีนรู ้
    1.6 การศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูทาง Internet  
   1.7 ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ 

2 ชั่วโมง 
(3 ขัน้ตอน) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

2 2. กิจกรรมทางกาย กีฬา การออกก าลังกาย 
ความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
สมรรถภาพทางกายเพือ่สุขภาพและทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21      
     2.1 ความหมายและความส าคญัของกิจกรรม
ทางกาย  
     2.2 ความหมายและความส าคญัของกีฬา  
2.3 ความหมายและความส าคญัของการออก
ก าลงักาย   
     2.4 ความหมายและความส าคญัของ
ความสามารถดา้นการเคลือ่นไหวรา่งกาย 
     2.5 ความหมาย ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ 
   2.6 ทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2 ชั่วโมง 
(5 Es) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์
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สัปดาหท์ี่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง อาจารยผู้์สอน 

      2.3 ความหมายและความส าคญัของ
การออกก าลงักาย   
     2.4 ความหมายและความส าคญัของ
ความสามารถดา้นการเคล่ือนไหวรา่งกาย 
     2.5 ความหมาย ความส าคญัและ
องคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สขุภาพ 
   2.6 ทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  

3 3. หลักและวิธีการออกก าลังกายเพือ่
สุขภาพ 
   3.1 หลกัการการออกก าลงักาย 
“FFITT” 
    3.2 ขัน้ตอนในการออกก าลงักาย 

   3.3 แนวทางในการออกก าลงักาย 

   3.4 ประโยขนแ์ละขอ้ควรระวงัในการ
ออกก าลงักาย 

   3.5 การเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการออก
ก าลงักายใหเ้หมาะสม 

   3.6 การบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย 

2 ชั่วโมง 
(5Es) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

4   4. กีฬาประเภททมี    
   4.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬาคอรฟ์
บอล 

   4.2 ทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานในการ
เลน่กีฬาคอรฟ์บอล 
   4.3 กฎ กตกิาเบือ้งตน้ ระเบียบและ
มารยาทการแขง่ขนักีฬาคอรฟ์บอล 
   4.4 การเลน่กีฬาคอรฟ์บอล 

2 ชั่วโมง 
(Constructivism) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์
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สัปดาหท์ี่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง อาจารยผู้์สอน 

5 5. กีฬาประเภทศิลปะการต่อสู้ (มวย
ไทย) 
   5.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬาประเภท
ศลิปะมวยไทย 

   5.2 ทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานในการ
เลน่กีฬาประเภทศลิปะมวยไทย 
  5.3 ทกัษะกีฬามวยไทย 

  5.4 กฎ กตกิาเบือ้งตน้ ระเบียบและ
มารยาทการแขง่ขนักีฬามวยไทย 

2 ชั่วโมง 
(Constructivism) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

6  6. กีฬาประเภทบุคคล (กอลฟ์) 
  6.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬากอลฟ์  
  6.2 ทกัษะเบือ้งตน้ในการเลน่กีฬากอลฟ์ 

  6.3 กฎ กตกิาเบือ้งตน้ ระเบียบและ
มารยาทการแขง่ขนักีฬากอลฟ์ 

2 ชั่วโมง 
(5 ขัน้ปกต)ิ 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

7 7. กีฬาประเภทคู่ (แบดมินตัน) 
   7.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬา
แบดมินตนั  
   7.2 ทกัษะพืน้ฐานในการเลน่แบดมินตนั 
 1) การสง่ลกู  
 2) การตีลกูโดง่  
            3) การตีลกูดาด 
            4) การตีลกูหยอด  
 5) การตบลกู 
   7.3 การเลน่แบดมินตนัเพ่ือการแขง่ขนั
ประเภทคู ่

2 ชั่วโมง 
(5 ขัน้ปกต)ิ 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

8 สอบกลางภาคเรียน 2 ช่ัวโมง นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์
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สัปดาหท์ี่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง อาจารยผู้์สอน 

9   9. กีฬาประเภทตาข่าย (วอลเลยบ์อล) 
   9.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬา
วอลเลยบ์อล 

   9.2 ทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานในการ
เลน่กีฬาวอลเลยบ์อล 
   9.3 ทกัษะพืน้ฐานในการเลน่กีฬา
วอลเลยบ์อล 
   9.4 กฎ กตกิาเบือ้งตน้ ระเบียบและ
มารยาทการแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

   9.5 การเลน่กีฬาวอลเลยบ์อล 

2 ชั่วโมง 
(11 ขัน้ตอน) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

10 10. กีฬาประเภทการเต้นร าเพือ่สุขภาพ 
   10.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบักีฬาการ
เตน้ร  าเพ่ือสขุภาพ      
   10.2 ทกัษะการเคล่ือนไหวพืน้ฐานในการ
เตน้ร  าเพ่ือสขุภาพ  
   10.3 ทกัษะพืน้ฐานในการเตน้ร  าเพ่ือ
สขุภาพ   
   10.4 มารยาทในการเตน้ร  าเพ่ือสขุภาพ 

   10.5 การเตน้ร  าเพ่ือสขุภาพ    

2 ชั่วโมง 
(5 ขัน้ปกต)ิ 

 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

11 11. กีฬาเพือ่สุขภาพ 
   11.1 ความหมายของกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
   11.2 ลกัษณะของกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
   11.3 ลกัษณะบงัคบัของกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
   11.4 ลกัษณะประกอบของกีฬาเพ่ือ
สขุภาพ  
   11.5 การเลือกกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
   11.6 การว่ิงเพ่ือสขุภาพ 
   11.7 นนัทนาการ 

2 ชั่วโมง 
(Flip 

Classroom) 
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สัปดาหท์ี่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง อาจารยผู้์สอน 

12    12. การประยุกตเ์กม กีฬาและ
นันทนาการ ไปสู่การออกก าลังกายเพือ่
ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
    12.1 การวางแผนดแูลสขุภาพตนเอง 

    12.2 ความหมายและความส าคญัของ
การวางแผนดแูลสขุภาพตนเอง 

    12.3 กีฬาเพ่ือสง่เสรมิสขุภาพใน
ชีวิตประจ าวนั 

    12.4 นนัทนาการเพ่ือสง่เสรมิสขุภาพ        

2 ชั่วโมง 
(Active 

Learning) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

13 13. การประยุกตท์ฤษฎีและหลักการทาง
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพ 
  13.1 วิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือสขุภาพ 
  13.2 หลกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการ
ออกก าลงักาย 

   13.3 กายวิภาคและสรีระการออกก าลงั
กายขัน้พืน้ฐานในการออกก าลงักายเพ่ือ
สขุภาพ 

   13.4 สมรรถภาพทางกาย 

   13.5 การเสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือสขุภาพ 

   13.6 โภชนาการทางการกีฬา 

2 ชั่วโมง 
(STEAM) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์

14 14. การวางแผนการจัดโปรแกรมและ
การประเมินผลการออกก าลังกาย 
    14.1 หลกัการใหโ้ปรแกรมการออกก าลงั
กายและการประเมินผลการออกก าลงักาย 
   14.2  ขอ้ก าหนดในการออกก าลงักาย 
(Exercise prescription) 
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สัปดาหท์ี่ เนือ้หา จ านวนช่ัวโมง อาจารยผู้์สอน 

 14.3 ความรูพื้น้ฐานส าหรบัการก าหนดการ
ออกก าลงักาย 

2 ชั่วโมง 
(7 Es) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์
 

15 15. การประยุกตใ์ช้ส่ือ และเทคโนโลย ี
ดจิิทัล เพือ่การเรียนรู้ทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที ่21 
   15.1 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัส่ือ และ
เทคโนโลยีดจิิทลั 
   15.2 การประยกุตใ์ชส่ื้อและเทคโนโลยี
ดจิิทลัในการเรียนรู ้  
   15.3 การสรา้งส่ือ นวตักรรมการเรียนรู้
เทคโนโลยีดจิิตอล  
   15.4 ทกัษะชีวิตและการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 
    15.5 ทกัษะการเรียนรูน้วตักรรม ส่ือและ
เทคโนโลยีดจิิทลั 
   15.6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือ
สขุภาพ 

2 ชั่วโมง 
(STEAM) 

นายจรูญศกัดิ ์พนัธวิศิษฏ ์
และอาจารยส์าขา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

16 สอบปลายภาคเรียน 2 ชั่วโมง  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

คณะ ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น   ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา กิจกรรมทางกาย กีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง หลกัและวิธีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ     
ระดับช้ัน นกัศกึษาปรญิญาตรี    เวลา 120 นาที                   

ผู้สอน  นายจรูญศกัดิ ์ พนัธวิศษิฏ ์                ผู้ช่วยสอน -       
 

 สาระส าคัญ 
 การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและเหมาะสมจะท าใหร้า่งกายมีสขุภาพแข็งแรง 
สามารถปอ้งกนั รกัษา และฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายได ้โดยทั่วไปแลว้จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง
รา่งกาย สขุภาพทั่วไปแข็งแรง การเจรญิเติบโตในวยัเด็กจะดีชว่ยใหส้งูขึน้ เลือดไปเลีย้งสมองมาก
ขึน้ ความคิดแจม่ใส หวัใจและปอดแข็งแรงขึน้ ความดนัโลหิตลดลง เสน้เลือดมีขนาดใหญ่ขึน้ 
โอกาสจะถกูอดุตนันอ้ยลง ลดระดบัไขมนัในเสน้เลือด  ปอ้งกนัโรคเบาหวานได ้ชีพจรลดลง ลด
และชว่ยแกอ้ารมณเ์ศรา้  ความเครียด ระบบย่อยอาหารและระบบขบัถ่ายดีขึน้ 
 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1. นกัศกึษาสามารถอธิบายหลกัการการออกก าลงักาย ขัน้ตอนการออกก าลงักาย แนว
ทางการออกก าลงักาย ประโยชนแ์ละขอ้ควรระวงัในการออกก าลงักายไดอ้ย่างถกูตอ้ง  
 2. นกัศกึษาสามารถเลือกกิจกรรมและใชอ้ปุกรณใ์นการออกก าลงักายใหเ้หมาะสมได ้ 
 3. นกัศกึษาสามารถบอกวิธีการปอ้งกนัการบาดเจ็บจากการออกก าลงักายได ้
 4. นกัศกึษาสามารถออกแบบโปรแกรมการออกก าลงักายในการน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

  

เนือ้หา 
 3. หลักและวิธีการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 
     3.1 หลกัการการออกก าลงักาย “FFITT” 
    3.2  ขัน้ตอนในการออกก าลงักาย 

     3.3 แนวทางในการออกก าลงักาย 

    3.4 ประโยขนแ์ละขอ้ควรระวงัในการออกก าลงักาย 

     3.5 การเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการออกก าลงักายใหเ้หมาะสม 

   3.6 การบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย 
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (5Es) 
 ข้ันที ่1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) (15 นาที) 
  1. ผูส้อนแจกใบงานท่ี 6 เป็นเอกสารการบนัทกึอตัราการเตน้ของชีพจรใหก้บั
นกัศกึษาทกุคนแลว้ใหน้กัศกึษาจบัคูก่นัวดัชีพจรของเพื่อนแลว้ท าการบนัทกึ  
  2. ผูส้อนน าคลิปวิดีโอเก่ียวกบัการออกก าลงักายดว้ยการวิ่ง การเลน่กีฬาชนิด
ตา่ง ๆ และการบาดเจ็บท่ีเกิดขึน้กบัผูท่ี้ออกก าลงักายหรือเลน่กีฬาใหน้กัศกึษาด ูพรอ้มน า
หุน่จ  าลองรา่งกายของมนษุยม์าใหน้กัศกึษาด ูเม่ือดเูสรจ็แลว้ ผูส้อนตัง้ค  าถาม ดงันี ้ 
   2.1 รูส้กึอยา่งไรเม่ือเห็นคนออกก าลงักายหรือเลน่กีฬาหรือประกอบ
กิจกรรมตา่ง ๆ  
   2.2 ท าไมมนษุยต์อ้งออกก าลงักาย เพราะเหตใุด 
   2.3 เรามีอวยัวะอะไรบา้งและอวยัวะใดท่ีนกัศกึษาคดิวา่ส าคญัท่ีสดุ 
เพราะเหตใุด 
   2.4 หวัใจของมนษุยอ์ยู่ตรงไหน โครงสรา้งของหวัใจมีลกัษณะอยา่งไร 
การท างานของหวัใจท างานอยา่งไร จงัหวะการเตน้ของชีพจรเป็นอย่างไร  
   2.5 กระบวนการท างานของระบบไหลเวียนเลือด เป็นอยา่งไร มีผลตอ่
รา่งกายอยา่งไร 
  3. ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัอภิปรายค าถามท่ีผูส้อนตัง้ค  าถามขา้งตน้  
 ข้ันที ่2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration) (60 นาที) 
  1. ผูส้อนใหน้กัศกึษาท ากิจกรรมอบอุน่รา่งกาย (warm up) ใชเ้วลาประมาณ 10 - 
15 นาที โดยจดักิจกรรมเป็นฐานจ านวน 8 ฐาน ใชเ้วลาฐานละ 20 วินาที ในแตล่ะฐาน เวลาพกั
ระหวา่งฐาน 40 วินาที พกัระหวา่งรอบ 2 นาที ท า 2 รอบ แลว้หยดุ  
  2. ผูส้อนใหน้กัศกึษาสงัเกตจงัหวะการเตน้ของหวัใจหรือชีพจรตนเอง  
  3. ผูส้อนถามวา่  
   - รูส้กึอยา่งไรกบัจงัหวะการเตน้ของหวัใจหรือชีพจรของคณุ  
   - ท าอยา่งไรจะท าใหห้วัใจหรือชีพจรคณุเตน้เรว็ขึน้  
   - ปฏิกรยิาดา้นรา่งกายอะไรบา้งท่ีจะบง่บอกไดว้า่นกัศกึษามีอาการ
เหน่ือย มีเกณฑอ์ะไรไหมท่ีจะใชว้ดัอตัราความเหน่ือยของเรา 
  4. ผูส้อนใหน้กัศกึษาอภิปราย แลกเปล่ียนซึ่งกนัและกนั  
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  5. ผูส้อนแบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 4 กลุม่ ๆ ละ 5 คน แลว้ใหท้  ากิจกรรมการ
ออกก าลงักาย กลุม่ละ 5 นาทีและจบัชีพจรของตนเองแลว้เปล่ียนไปท ากิจกรรมอ่ืน ชว่งพกัจะเป็น
ชว่งท่ีจบัอตัราการเตน้ของชีพจร เพ่ือรอเปล่ียนไปกิจกรรมฐานอ่ืน โดยกิจกรรมแตล่ะฐาน มีดงันี ้ 
   5.1 กิจกรรมการฝึกปฏิบตักิลุม่ท่ี 1 กิจกรรมบาสเกตบอลโดยเลีย้งลกู
บาสเกตบอลและแยง่ลกูจากคนอ่ืน 
   5.2 กิจกรรมการฝึกปฏิบตักิลุม่ท่ี 2 และกลุม่ท่ี 3 กิจกรรมแชรบ์อลโดยใช้
การสง่ลกูไปลงประตฝู่ายตรงขา้ม 
   5.3 กิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิกลุม่ท่ี 4 กิจกรรมฟตุซอลโดยเลีย้งลกูบอล
และแยง่ลกูบอลจากคนอ่ืน 
 จุดประสงค ์
  1. เพ่ืออธิบายจงัหวะการเตน้ของหวัใจในการออกก าลงักายในแตล่ะกิจกรรมได้
อยา่งถกูตอ้ง 
   2. เพ่ือวิเคราะห ์ระดบัความหนกัของหวัใจขณะท่ีมีการออกก าลงักายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง  
  3. สามารถปฏิบตัิกิจกรรมในการออกก าลงักายเพ่ือสง่เสรมิสขุภาพไดอ้ยา่งถกูวิธี 
 อุปกรณก์ารฝึกปฏิบัติ 
  1. บนัไดลิง 
  2. หมากเกอร ์
  3. เชือกกระโดด 
  4. กรวย 
  5. รัว้กระโดด  
  6. สปีดรงิ 
  7. ลกูบาสเกตบอล 
  8. ลกูวอลเลยบ์อล 
  9. ลกูฟตุซอล 
  10. กล่องกระดาษ 
 วิธีการฝึกปฏิบัต ิ
  1. ใหน้กัศกึษากลุม่ท่ี 1 ท ากิจกรรมบาสเกตบอลโดยเลีย้งลกูบาสเกตบอลและ
แยง่ลกูจากคนอ่ืน โดยเลีย้งลกูบาสเกตบอลดว้ยมือ พรอ้มหาจงัหวะในการปัดลกูบาสเกตบอล
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ออกจากมือคนอ่ืน โดยท่ีตนเองตอ้งครอบครองลกูบาสเกตบอลตวัเองไวไ้มใ่หถ้กูปัด โดยเคล่ือนท่ี
ในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให ้
  2. ใหน้กัศกึษากลุม่ท่ี 2 และกลุม่ท่ี 3 ท ากิจกรรมแชรบ์อลโดยใชก้ารสง่ลกูไปลง
ประตฝู่ายตรงขา้ม โดยแบง่ออกเป็น 2 ทีม ใหส้ง่ลกูบอลใหล้งกลอ่งของทีมตรงขา้ม โดยใชก้ติกา
คอรฟ์บอล (เน่ืองจากมีทัง้หญิงและชายอยู่ดว้ยกนั) โดยเคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้ 
  3. ใหน้กัศกึษากลุม่ท่ี 4 ท ากิจกรรมฟตุซอลโดยเลีย้งลกูบอลและแยง่ลกูบอลจาก
คนอ่ืน โดยเลีย้งลกูบอลดว้ยเทา้ พอมีจงัหวะใหใ้ชเ้ทา้เตะบอลเพื่อนใหอ้อกนอกเขตพืน้ท่ี โดย
ตวัเองตอ้งครอบครองลกูบอลไมใ่หโ้ดนเตะทิง้ไป โดยเคล่ือนท่ีในพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้ 
  4. ท าการแลกเปล่ียนกิจกรรมของแตล่ะกลุม่จนครบทกุกลุม่ ใหห้ยดุและวดั
จงัหวะอตัราการเตน้ของชีพจรตนเองและสงัเกตอาการแสดงออกทางดา้นรา่งกาย และบนัทกึลงใน
ใบงานท่ี 6 พรอ้มกบัผูส้อนถามอีกครัง้วา่  
   4.1 ชีพจรของนกัศกึษาเตน้ก่ีครัง้ 
   4.2 นกัศกึษาเหน่ือยลา้และกระหายน า้หรือเปลา่  
   4.3 นกัศกึษาตอ้งการออกก าลงักายตอ่ไหม 
  5. ผูส้อนใหน้กัศกึษาคดิอย่างมีวิจารณญาณและตอบค าถามโดยการยกมือขึน้
ตอบทีละคน  
  ข้ันที ่3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (40 นาท)ี 
  1. หลงัจากท่ีนกัศกึษาแตล่ะกลุม่ท ากิจกรรมและบนัทึกผลอตัราการเตน้ของชีพ
จรเรียบรอ้ยแลว้ ผูส้อนและนกัศกึษารว่มกนัวิเคราะหถ์ึงกิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการออกก าลงักาย 
รว่มกนัอภิปราย แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัหลกัและวิธีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ ในหวัขอ้
ดงันี ้
      1.1 หลกัการการออกก าลงักาย “FFITT” 
     1.2  ขัน้ตอนในการออกก าลงักาย 

      1.3 แนวทางในการออกก าลงักาย 

     1.4 ประโยขนแ์ละขอ้ควรระวงัในการออกก าลงักาย 

      1.5 การเลือกใชอ้ปุกรณใ์นการออกก าลงักายใหเ้หมาะสม 

    1.6 การบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย 
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 ข้ันที ่4 ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) (40 นาท)ี 
  1. ผูส้อนยกตวัอย่างรูปแบบการออกก าลงักายในในชีวิตประจ าวนัแลว้ให้
นกัศกึษารว่มกนัอภิปรายเก่ียวกบั  
   1.1 นกักีฬาคนโปรดท่ีเป็นแบบอยา่งในการออกก าลงักายนกัศกึษาช่ืน
ชอบคือใคร เพราะเหตใุด  
   1.2 นกัศกึษาคิดว่านกักีฬาคนโปรดของนกัศกึษาเขามีความพยายาม
มากนอ้ยขนาดไหนกว่าจะไปถึงจดุสงูสดุของเขา 
   1.3 ท าอยา่งไรท่ีนกัศกึษาจะประสบความส าเรจ็หรือบรรลเุปา้หมายตาม
ท่ีตัง้ไว ้
   1.4 นกัศกึษามีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสยั
การออกก าลงักายและอตัราการเตน้ของหวัใจและสขุภาพ แลว้มนัสง่ผลอยา่งไรตอ่ระบบการ
ไหลเวียนเลือดและการบาดเจ็บในขณะออกก าลงักายหรือเลน่กีฬา 
  2. ผูส้อนใหน้กัศกึษาออกแบบโปรแกรมการออกก าลงักายในการน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัอยา่งนอ้ย จ านวน 1 สปัดาห ์โดยบนัทกึลงในใบงานท่ี 7 
 ข้ันที ่5 ข้ันประเมิน (Evaluation) (15 นาท)ี 
  1. ผูส้อนใหน้กัศกึษาท าใบกิจกรรมท่ี 8 ผงัแสดงความคดิ (Mind mapping) ของ
หลกัและวิธีการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ พรอ้มองคป์ระกอบตา่ง ๆ  
  2. ผูส้อนประเมินนกัศกึษาจากการท าใบงาน 
  3. เลิกชัน้เรียน 
 
ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ 
 1. คลิปวิดีโอเก่ียวกบัการออกก าลงักายดว้ยการวิ่ง การเลน่กีฬาชนิดตา่ง ๆ และการ
บาดเจ็บท่ีเกิดขึน้กบัผูท่ี้ออกก าลงักายหรือเลน่กีฬา 
 2. เอกสารประกอบค าสอน  
 3. ใบงานท่ี 6 ใบงานท่ี 7 และใบงานท่ี 8  

4. โทรศพัทมื์อถือ 
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การวัดและประเมินผล 
 วดัและประเมินผลจาก 
  1. เจตคต:ิ แบบประเมินการสงัเกตเก่ียวกบัพฤตกิรรมการท างานกลุม่ 

2. ทกัษะพิสยั: แบบประเมินคา่ทกัษะการฝึกปฏิบตัใินแตล่ะกลุม่ 
3. ความรู:้ ประเมินจากใบงานท่ี 6 ใบงานท่ี 7 และ ใบงานท่ี 8   
 

เอกสารและหนังสืออ่านประกอบ 
วิภาวรรณ  ลีลาส าราญ. 2547. การออกกก าลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: ชานเมือง 
 การพิมพ.์ 
เชาวลิต ภมูิภาค.  2554. การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพว์ฒันา 
 พานิช 
 
WebSite    
 http://www.yaandyou.net/index.php/2010-09-02-08-49-20/item/4850-34.html  
 http://www.kcn.ac.th/km/km2.html#5 
 http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/anesthesiology/deptarticledet.asp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/anesthesiology/deptarticledet.asp?
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ใบงานที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงนาม ……………………………… ผูร้ายงาน 
(………………………….……………………..) 
………./……………………./………………. 
 
 

 

1. ชว่งท ากิจกรรมอตัราการเตน้ชีพจรของนายเทา่ไร
ครบั 

1. เตน้ ............. ครัง้ตอ่นาที  

2. แลว้กิจกรรมรวมละ่  2. เตน้ ............. ครัง้ตอ่นาที 

3. แลว้ขณะพกัและ
ชว่งอบอุน่รา่งกายละ่   

3. ขณะพกัเตน้ ............. ครัง้
ตอ่นาทีและอบอุ่นรา่งกาย
............. ครัง้ตอ่นาที 

แลว้คณุทัง้สองคนจะสรุปยงัไง ลองสรุปรายละเอียดมาใหผ้มฟังสิครบั  

สรุปรายละเอียดมาครับ 
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ใบงานที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม ……………………………… ผูร้ายงาน 
(………………………….……………………..) 

………./……………………./………………. 
 

Coach ครับ ใน 1 สัปดาห ์coach จะออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน
ยังไงครับ  

รายละเอียดตามนีเ้ลยครับน้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ใบงานที ่8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลงนาม ……………………………… ผูร้ายงาน 
(………………………….……………………..) 

………./……………………./………………. 
 
 

นอ้งครบั ขอใหส้รุปเป็นแผนผงัความคิด (Mind mapping) เก่ียวกบั
หลกัและวิธีการออกก าลงักายดว้ยนะครบั อยา่ลืมองคป์ระกอบของ
สมรรถภาพทางกายดว้ยนะครบั 
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ใบบันทกึกจิกรรมการเรียนรู้ คร้ังที ่3 
รายวิชา กิจกรรมทางกาย กีฬาและการออกก าลงักายเพ่ือพฒันาทกัษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(Physical activities, Sports and Exercise for Life skill development in the 21th Century) 

 
วนัท่ี ………….   เดือน ………………………….  พ.ศ. ...................... 

กิจกรรมการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
 
 เทคนิคการสอนทีไ่ด้รับ 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
 
การประเมินผลการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
 
ระดับความส าเร็จในการเรียนของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………..…………………………………………………  
……………………………………………………..………………………………………………… 
  

ลงนาม ………………………………………………………… ผูร้ายงาน 
(………………………………………………….……………………..) 

………./………………………………./………………. 
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5. แบบสรุปในการพจิารณาแผนการจัดการรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักศึกษา 
ค าชีแ้จง เน่ืองจากนิสิตตอ้งน าแผนการจดัการเรียนรูไ้ปทดลองใชก้บันกัศกึษา เพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ดงันัน้ ขอความอนเุคราะหใ์หท้า่นพิจารณาเห็นชอบแผนการจดัการเรียนรู ้จ  านวน
ทัง้สิน้ 4 แผน โดยเรียงล าดบัความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรูจ้าก 1-16 เพ่ือน าไปทดลองใช ้ 
แผนการจัดการ

เรียนรู้ที ่
เร่ือง เห็นชอบ 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1 ปฐมนิเทศการเรยีนการสอน   
2 กิจกรรมทางกาย กีฬา การออกก าลงักาย ความสามารถ

ดา้นการเคลือ่น ไหวรา่งกาย สมรรถภาพทางกายเพื่อ
สขุภาพและทกัษะชีวิตในศตวรรษที21      

  

3 หลกัและวิธีการออกก าลงักายเพือ่สขุภาพ   
4 กีฬาประเภททีม      
5 กีฬาประเภทศิลปะการตอ่สู ้ )มวยไทย(    
6 กีฬาประเภทบคุคล )กอลฟ์(    
7 กีฬาประเภทคู ่ )แบดมินตนั(    
8 สอบกลางภาค   
9 กีฬาประเภทตาขา่ย )วอลเลยบ์อล(    
10 กีฬาประเภทการเตน้ร  าเพื่อสขุภาพ   
11 กีฬาเพื่อสขุภาพ   
12 การประยกุตเ์กม กีฬาและนนัทนาการ ไปสูก่ารออก

ก าลงักายเพื่อสง่เสรมิสขุภาพในชีวิตประจ าวนั 
  

13 การประยกุตท์ฤษฎี  หลกัการทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬา
เพื่อพฒันาสขุภาพ 

  

14 การวางแผนการจดัโปรแกรมและการประเมินผลการ
ออกก าลงักาย 

  

15 การประยกุตใ์ชส้ือ่ เทคโนโลยี เพือ่การเรยีนรูท้กัษะชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 

  

16 สอบปลายภาค   

 
ลงช่ือ ............................................................... 
(.....................................................................) 

ผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก ค 
เคร่ืองมือการวิจัยในระยะที ่3 
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5. การประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพล
ศึ ก ษ าที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผู้ เ รี ย น ใน ศ ต วรรษ ที่  2 1  ใน ห ม วด วิ ช าศึ ก ษ า ท่ั ว ไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เชี่ยวชาญ  

 ผู้เช่ียวชาญการประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการอบรมเชิง
ปฏิบตักิาร จ านวน 10 ทา่น 

1. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ  านวน 1 คน     
 ผู้ เชี่ ยวชาญ  ผศ .ดร.วีรพงษ์   แย้มงาม เห ลือ ภาควิชาพลศึกษา คณ ะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  ศิ ล ป ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  )พ ล ศึ ก ษ า(  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ประสบการณด์้านการสอน  27 ปี  
2. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยของเอกชน  จ  านวน 1 

คน   
 ผู้เชี่ยวชาญ อ.ดร. ชีวิน  ออ่นละออ  วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย 

 ระดั บ ก า รศึ ก ษ า  ป รัชญ าดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต  (ก า ร จั ด ก า รธุ ร กิ จ กี ฬ า ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประสบการณด์้านการสอน  26 ปี  
3. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

จ  านวน 1 คน  
 ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักยภาพ  บุญบาล หมวดพลานามัยและ

นนัทนาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

 ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต )พลศกึษา(  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 ประสบการณด์้านการสอน 25 ปี 
4. อาจารยส์อนวิชากิจกรรมพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ จ  านวน 1 คน   
 ผู้เชี่ยวชาญ ผศ. ดร.เอกศกัดิ ์เฮงสโุข มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี 
 ระดับการศึกษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (วิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและการ

กีฬา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ประสบการณด์้านการสอน  21 ปี   
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5. มหาวิทยาลัยที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษา จ  านวน 
1 คน   

 ผู้ เชี่ ย วช าญ  อาจารย์  ด ร .วานิ ช   ป ระ เส ริฐพ ร   ม ห าวิ ท ย าลั ยภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 ระดับการศึกษา ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (บรหิารการศกึษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประสบการณด์้านการสอน  22 ปี 
6. อาจารยส์อนด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 คน  
 ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.ศริพิงษ ์ เพียศริ ิคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต (อดุมศกึษา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 ประสบการณก์ารสอน 22 ปี  
7. อาจารยส์อนทางด้านเทคโนโลยทีางการศึกษา จ านวน 1 คน 
 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร.นฏกร ประมายนัต ์คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ระดับการศึ กษา  ค รุศาสตรดุษ ฎีบัณฑิ ต  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 ประสบการณก์ารสอน 19 ปี  
8. อาจารยส์อนด้านการวัดและประเมินผล จ  านวน 1 คน 
  ผู้เชี่ยวชาญ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โชคชยั ยืนยง สาขาวิชาวิทยาศาสตรศ์กึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ระดับการศึกษา  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดผลทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน 

 ประสบการณก์ารสอน 23 ปี 
9. อาจารยส์อนด้านพลศึกษาในโรงเรียน จ านวน 1 คน 
 ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.วิชิต เผือกนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ระดับการศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต (พลศกึษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประสบการณก์ารสอน 30 ปี 
10. อาจารยป์ระจ าส านักวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 1 คน 
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 ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย ์ดร. กฤษฎางค ์ เสนาวงษ์ อาจารยป์ระจ าสถาบนัการสอน
วิชาศกึษาทั่วไป 

 ระดับการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษ ฎีบัณฑิ ต  (วิศวกรรมพลังงาน )
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประสบการณก์ารสอน 7 ปี 
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การประเมินความถูกต้อง และความเป็นไปได้ในการพัฒนารายวิชากิจกรรมพลศึกษาของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้ ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
ด้านจุดประสงคแ์ละการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  
1 มีจดุประสงคท์ี่สะทอ้นเนือ้หาสาระ

และการจดักิจกรรมการเรยีนรูอ้ยา่ง
ชดัเจน 

           

2 มีความเช่ือมโยงกนัระหวา่ง
จดุประสงคข์องแผนการจดัการเรยีนรู ้
รายคาบกบัหนว่ยการเรยีนรู ้

           

3 มีการออกแบบสือ่ แหลง่เรยีนรู ้
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

           

4 มีการคาดคะเนหรอืค านงึถึงสภาพจรงิ
ของนกัเรยีนที่จะเกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

           

5 มีหลกัฐานแสดงการประเมินจากคาบ
เรยีนหรอืหนว่ยการเรยีนรูก้่อนหนา้นัน้ 
เช่น บนัทกึหลงัสอนการประเมิน
ชิน้งานฯ เป็นตน้ แลว้น าขอ้มลูมาใช้
ในการวางแผนการจดัการเรยีนรู ้

           

6 มีการออกแบบการประเมินปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งครูกบันกัเรยีน และนกัเรยีนกบั
นกัเรยีน 

           

7 มีการออกแบบเพื่อเก็บขอ้มลูหรอื
แกไ้ขความยุง่ยากหรอืปัญหาทีจ่ะ
เกิดขึน้ในชัน้เรยีน 

           

8 มีการวางแผนหรอืออกแบบล าดบัขัน้
ของการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะคาบ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้ ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1 เตรยีมการสอนอยา่งเป็นระบบ 

จดัท าลว่งหนา้ มีความตอ่เนื่อง
สม ่าเสมอ 

           

2 การเลอืกวิธีการสอนท่ีหลากหลายที่
เหมาะสมและตรงความสนใจของ
ผูเ้รยีน 

           

3 พฒันา สง่เสรมิผูเ้รยีนใหเ้กิดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

           

4 กระตุน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดทกัษะ
การใชชี้วิตในสงัคม 

           

5 ตรวจงาน สะทอ้นผลการเรยีน 
วิเคราะหผ์ูเ้รยีน และหาทางแกไ้ขได้
เหมาะสมตามควรแก่กรณี 

           

6 มีบนัทกึการสะทอ้นผลการเรยีนและ
การพฒันาผูเ้รยีนและรายงานได้
อยา่งมีระบบ 

           

7 เลอืกใช ้สรา้ง ปรบัปรุงนวตักรรมที่
ท  าใหเ้กิดการเรยีนรู ้

           

8 แสวงหา พฒันาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการ
เรยีนรูท้ี่ด ี
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้ ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
ด้านการด าเนินการจัดการเรียนรู้  
1 น าเสนอสถานการณปั์ญหา งาน 

หรอืเรือ่งที่จะสอนไดอ้ยา่งนา่สนใจ 
           

2 มีช่วงเวลาที่นกัเรยีนท ากิจกรรมหรอื
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง อาจเป็นเดี่ยว คู ่
หรอืกลุม่ตามความเหมาะสม 

           

3 ใชส้ือ่/แหลง่เรยีนรูเ้พื่อรวบรวม 
สนบัสนนุ หรอืสนบัสนนุการเรยีนรูใ้น
ชัน้เรยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มของทัง้
ชัน้ 

           

4 อภิปรายเก่ียวกบัแนวคดิหรอืชิน้งาน
ของผูเ้รยีนเพื่อความเขา้ใจรว่มของ
ทัง้ชัน้ 

           

5 จดัการเรยีนรูท้ี่ชว่ยใหผู้เ้รยีนสรุปและ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

           

6  สรุปบทเรยีน ประเด็นปัญหา 
แนวคิดตา่ง ๆ เพื่อเช่ือมโยงใหเ้กิด
องคค์วามรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม   

           

7 ใหผู้เ้รยีนบนัทกึความรูค้วามเขา้ใจ
หรอืเก็บหลกัฐานชิน้งานผูเ้รยีนในใบ
งานของตนเอง 

           

8 สามารถควบคมุดแูลชัน้เรยีนไดแ้ละ
มีเทคนิควิธีการในการควบคมุชัน้
เรยีนที่เหมาะสม 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้ ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  
ด้านเนื้อหา สาระในการจัดการเรียนรู้ 
1 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีความ

ตอ่เนื่อง เหมาะสมกบัเวลาในการ
จดัการเรยีนรู ้

           

2 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีความถกูตอ้ง
ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 

           

3 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีใจความถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ 

           

4 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีความเหมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รยีนพยายามใหผู้เ้รยีน
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระและ
สรา้งสรรค ์

           

5  เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีการวิเคราะห์
แนวทางที่จะบรรลจุดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
รายคาบ 

           

6 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูท้ี่
น  ามาใชใ้นการสอนมีการจดัล าดบัการ
สอนของเนือ้หาก่อนและหลงัตามล าดบั 

           

7 เนือ้หา สาระในการจดัการเรยีนรูม้ีการ
ลงรายละเอยีดของเขตของเนือ้หาใน
รายวชิาที่กวา้งและลกึของเนือ้หาที่เรยีน 

           

8 เนือ้หา สาระท่ีสอนมีการบรูณาการแบบ
ผสมผสานภายในวชิา ระหวา่งวชิาและ
บรูณาการแบบโครงการ 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 
ความถกูต้อง ความเป็นไปได ้ ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  

ด้านสือ่ แหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล  
1 จดัหอ้งเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้เป็น

ระเบียบ เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน 

           

2 จดัท าจดัหาพฒันาปรบัปรุงคณุภาพ
จดัเก็บและรกัษาสือ่และแหลง่การ
เรยีนรูใ้หพ้รอ้มใชเ้สมอ 

           

3  วิเคราะหปั์ญหาในการขดัการเรยีนรู ้
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา
กระบวนการวิจยั 

           

4 ศกึษางานวจิยั น าผลการใชว้ิจยัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาการเรยีนการ
สอน 

           

5 กระบวนการวิจยัมุง่เนน้การพฒันา
นวตักรรมการเรยีนรู ้เกิดความรูใ้หม่
หรอืสิง่ประดิษฐ์ใหม ่

           

6 วิธีการวดัและเครือ่งมือวดัสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมทีก่  าหนดไว ้สามารถ
สะทอ้นคณุภาพผูเ้รยีน  

           

7 ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รยีนดว้ย
วิธีที่หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติ
รายวชิา 

           

8 บนัทกึผลหลงัการสอน สามารถน าไป
ปรบัปรุงคณูภาพการเรยีนการสอนและ
พฒันาผูเ้รยีนได ้และตรวจสอบไดจ้รงิ 

           

 
ลงช่ือ ................................................................ (ผูป้ระเมิน) 

(......................................................................) 
................/............................/................. 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือการวิจัยในระยะที ่4 
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ภาคผนวก จ เอกสารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

           หนงัสือรบัรองจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

            หนงัสือขออนญุาตเก็บขอ้มลูวิจยั 

              หนงัสือขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล จรูญศกัดิ ์พนัธวิศษิฏ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 18 มิถนุายน 2518 
สถานทีเ่กิด นครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540 ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา  

จาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2543 ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2564 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   
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