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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระ

การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบ 
ตามขนาดของโรงเรียน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน ครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
โดยการกําหนดขนาดของโรงเรียนกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป และสุมตัวอยางโดยการแบงช้ันภูมิ 
ตามขนาดของโรงเรียน ไดกลุมตัวอยางรวม 163 คน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละและ            
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา  (t –test)  

ผลการวิจัยสรุปไดวา   
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษาท่ี

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็น มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสถานท่ีอุปกรณและส่ิงอํานวย
ความสะดวก  รองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและ                   
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอน ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกัน มีสภาพการ       
จัดการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study instructional  circumstances in physical 

education of  teachers under the Jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area and (2) to 
compare   instructional   circumstances  in physical education  of   teachers  classified  by school size.   
                   The samples used were 163 physical education teachers with a multi stage sampling and 
the tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used to analyze the data were percentage , 
mean , standard deviation (X) and t-test (independent). 
                   The findings were as follows : 

    (1)  Instructional circumstances in physical education of teachers under the office of the 
Prachin Buri Educational Service Area as a whole were at moderate level,and each aspect had  
maximum mean in the aspect of building and facilities, measurement and evaluation, learning 
activities  and personality of teachers, respectively 

 (2) The comparison of instructional circumstances  in physical education subject of the 
teachers classified by school size,  as a whole showed significantly different at  level of  0.05.  

  
คําสําคัญ 

สภาพการจัดการเรียนการสอน  สาระการเรียนรูพลศึกษา 
 

ความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ

ดานตาง  ๆสงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทางสังคมและเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศ
ตาง  ๆรวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม  
สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถเสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริต
และเปนพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติท่ีท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง  ๆของสังคม   ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กลาวไว
วา   การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม   ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของแผนการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ ระยะท่ี 9            
(พ.ศ. 2545 – 2550)  มุงพัฒนาคนไทย  ใหเปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม               
ท่ีพึงประสงค  มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของ       
การพัฒนา  โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการทางการศึกษาในระบบ  และชวยใหคนเหลานั้นมีชีวิตท่ี
ดีข้ึน การศึกษาจึงชวยทําใหเกิดความเจริญในสังคมและประเทศชาติ ทําใหคุณภาพของคนในชาติมี
การพัฒนาคุณภาพมากข้ึนดังจะเห็นไดจากรัฐบาลมีการจัดต้ังเงินงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาไว
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สูงมาก เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษา การศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาบุคคล
เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ  

ปญหาการวางงานและในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหระบบ
การพัฒนาของประเทศไทยไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มท่ีเพราะเม่ือนักเรียนท่ีจบการศึกษาออกมา
มีความรู ความสามารถ แตไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดทําใหเกิดความ
ทอแท ความเครียด ทํางานไดไมเต็มท่ีและสงผลกระทบตอสุขภาพทําใหสมรรถภาพของรางกาย
เปล่ียนแปลงเกิดภาวะโรคตางๆ ข้ึนเปนปญหาท่ีตองใหความสําคัญในการแกไขอยางเรงดวน            
โดยจะเห็นไดจากการปรับเปล่ียนหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนน
พัฒนานักเรียนใหมีความฉลาดทางดานความรู (IQ) และใหผูเรียนมีสมรรถภาพรางการสมบูรณ
แข็งแรง    มีพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณและสังคมท่ีดีดวย 

จะเห็นไดวาการศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคคลโดย
ขบวนการทางการศึกษานั้น ส่ิงท่ีเปนองคประกอบสําคัญก็คือ หลักสูตรท่ีดี ผูสอนมีความรูในเร่ือง
ของหลักสูตรการเรียนการสอน มีอุปกรณการสอนและส่ิงอํานวยความสะดวกเพียงพอ นักเรียน             
มีความพรอมท่ีจะเรียน ปจจัยดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปก็จะทําใหคุณภาพ
ทางการศึกษาลดลงทันที  การพลศึกษาเปนการศึกษาแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ท่ีชวยใหบุคคล            
ไดมีการพัฒนาในส่ิงตางๆ อยางครบถวน มีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม             
และสติปญญา ฉะนั้นการทําใหวิชาชีพพลศึกษาสามารถบรรลุจุดหมายปลายทาง จึงจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาเชนเดียวกับวิชาชีพในสายอ่ืน ๆ  

ดังนั้นในระบบการเรียนการสอนของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทหนาท่ีและความสําคัญ 
เนื่องจากเปนวิชาท่ีทําใหผูเรียนมีสมรรถภาพทางรางกายท่ีสมบูรณ แลวยังเนนรวมไปถึงการใช
ประสบการณในการแกไขปญหาไดอยางดี เปนการเรียนท่ีเกิดข้ึนจริง ท้ังนี้วิชาพลศึกษายังสอนให
ผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ท่ีจะเปนผูมีสุขภาพเรียบรอย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ                    
มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความอดทน อดกล้ัน และมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของประเทศชาติ ตอไปรัฐบาลควรตระหนักและ
เห็นความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ ท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคลากรท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของวิชาพลศึกษาจึงไดมีการบรรจุ
หลักสูตรวิชาพลศึกษาไวในหลักสูตรของตารางเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ 
อุดมศึกษา เพราะเปนวิชาท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตอง ทําใหรูจัก
วิธีการสงเสริม สุขภาพเพื่อความยืนยาวของชีวิตและกระทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

คุณภาพของประชากรในประเทศเปนตัวบงช้ี ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งวาประเทศใด
เจริญกาวหนามากนอยเพียงใด ปจจุบันประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาของสังคมโลกและ
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การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหการดําเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชน
ยุงยากและซับซอนข้ึนการตอสูดิ้นรนแขงขันกันในสังคมและเศรษฐกิจทําใหประชาชนเจ็บปวยดวย
โรคท่ีเกิดจากปจจัยทางส่ิงแวดลอมและพฤติกรรม เชน โรคเครียดและโรคท่ีเกิดจากการขาดการ
ออกกําลังกายมากข้ึนกวาในอดีตและมีแนวโนมจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนหากประชาชนในประเทศยัง
ไมไดปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง วิชาพลศึกษาจึงเปนสาระการเรียนรูท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประชากรโดยมุงเนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การปองกัน สงเสริมพัฒนาและการบริหาร
จัดการชีวิตเพื่อดํารงสุขภาพท่ีดี อันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตท่ีสมดุลท้ังทางรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณซ่ึงเปนองคประกอบของการมีสภาวะทางสุขภาพท่ีสมบูรณ 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2545) 

เยาวชนเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติอยางแทจริง หากเยาวชนขาด
การออกกําลังกายมีสุขภาพไมแข็งแรง ก็จะสงผลกระทบถึงการเจริญเติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณ
ไมได ดังนั้นการออกกําลังกายและกําลังใจ การกระตือรือรน การพัฒนาการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ตองควบคูไปกับการมีรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ รัฐบาลจึงไดคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนา
สุขภาพพลานามัยท้ังทางรางกายและจิตใจของเยาวชนมาโดยตลอด  
                    ถาหากเราทราบสภาพการจัดการเรียนการสอนก็จะทําใหเราสามารถท่ีจะพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไปไดอยางถูกทาง สภาพการจัดการเรียนการสอน
พลศึกษาตองศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหวิชาพลศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร 
ในสวนของการสอน  หลักสูตรจะมีความสําคัญมาก เพราะถาหากผูใชหลักสูตรไมมีความเขาใจ
หลักสูตรก็จะทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามวัตถุประสงค การใชหลักสูตรตองมีการ
แนะนํา การวิจัย และติดตามผลการใชหลักสูตรอยูตลอดเวลา และครูผูสอนก็มีความสําคัญ ไมนอย
ไปกวาหลักสูตรเชนกัน ครูผูสอนจะตองมีความรู ความชํานาญในเร่ืองของการสอนพลศึกษา และมี
การจัดกิจกรรมตางๆ ไดสอดคลอง มีอุปกรณตาง ๆ สนองความตองการของเด็กไดอยางพอเหมาะ 
ซ่ึงจะทําใหเด็กเกิดการพัฒนา รวมท้ังการวัดผลและประเมินผลที่ตรงตามหลักสูตร และส่ิงสุดทายท่ี
จะขาดไปไมไดก็คือ การสนับสนุนและสงเสริมจากผูบริหาร ก็จะทําใหครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูวิจัยเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาอยูในโรงเรียนกบินทร
จริยาคม ซ่ึงอยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ในสถานศึกษา         
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 เพื่อท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการ
เสนอตอผูบริหารในการจัดการศึกษา รวมท้ังใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไปในอนาคต 
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โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน       

สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตางกัน
หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษา
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา 
ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ปการศึกษา 2551 จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยเร่ืองสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรู    
พลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือครูผูสอนสาระการ
เรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยเปนครูผูสอน
สาระการเรียนรูพลศึกษา จํานวน  276 คน 

2.   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดมาโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาด                     
ท่ีเหมาะสมของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (อางถึงในประคอง กรรณสูต, 2538: 10-11)               
ไดกลุมตัวอยาง 163 คนโดยแยกเปนสถานศึกษาขนาดใหญ 54 คน และสถานศึกษาขนาดเล็ก                      
109 คน             

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อถาม สภาพ การจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี ซ่ึงแบบออกเปน 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ
ขนาดของโรงเรียนท่ีสังกัด 
 ตอนท่ี 2  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา 
ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยกําหนดปจจัยท่ีเกี่ยวของ 4 ดาน 
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โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Ratting Scale) ของลิเคอรท  (Likert)  ซ่ึงน้ําหนัก
คะแนน 5 ระดับ  ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดบันอย 
1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยนําคะแนน
เฉล่ีย (X ) ท่ีไดนํามาเทียบกับเกณฑน้ําหนักคําถาม  เพื่อหาคาระดับการปฏิบัติ  5 ระดับ ดังนี้ 
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2543 :  100) 

คาเฉล่ียต้ังแต  4.51  - 5.00  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียต้ังแต  3.51  -  4.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
คาเฉล่ียต้ังแต  2.51  - 3.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.51. - 2.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นนอย 
คาเฉล่ียต้ังแต  1.00 -  1.50  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

                   การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้   ผู ศึกษาไดดําเนินการตาม               
ข้ันตอน ดังนี้  ขอหนังสือจากท่ีทําการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนําไปขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล นํา
หนังสือ ขออนุญาตท่ีไดเสนอผูบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอความ
อนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมนําเรียนวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อใหผูบริหารไดแจงบุคลากรครูใหความรวมมือในการดําเนินงาน เก็บรวบรวม
ขอมูล ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกใหโดยตรง และนัดหมายการเก็บรวบรวมกลับคืนมา 
สําหรับครูพลศึกษา ซ่ึงอยูในแตละสวน/ฝายนั้นผูศึกษาไดฝากใหพนักงานธุรการเปนผูแจก
แบบสอบถามให และนัดหมายการขอรับแบบสอบถามกลับคืน หากไมครบก็ดําเนินการติดตามจาก
ฝายธุรการของแตละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
จนครบทุกชุด  รวม  163 ชุด  เ ม่ือตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว  พบวามี
แบบสอบถามชุด ชุดใดไมสมบูรณ จะนํากลับไปใหผูตอบแบบสอบถามตอบใหมจนสมบูรณทุกชุด 
และนําแบบสอบถามท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลตอไป  
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2553 

83 

                                 การวิเคราะหขอมูล 
                             การจัดกระทําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษา             
ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

           การจัดกระทําขอมูล 
   (1)   ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนท้ังหมด 
   (2)   ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 
   (3)   นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

                 การวิเคราะหขอมูล 
 (1)   หาความถ่ีของขนาดกลุมตัวอยาง  (Percentage) 

  (2)  วิเคราะหระดับความคิดเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
สาระการเรียนรูพลศึกษา ในสถานศึกษาท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยใช
สถิติโดยใชสถิติ 
       1)  คาเฉล่ีย  (X )  
                                                  2)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
                    (3) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมตัวอยาง 2 กลุม                         
วิเคราะห t – test Independent   
 
ผลการวิจัย 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาในสถานศึกษา               
ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา           
เปนรายขอพบวา ดานท่ีมีระดับความคิดเห็น มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสถานท่ีอุปกรณและ                 
ส่ิงอํานวยความสะดวกรองลงมาคือ ดานการวัดผลประเมินผล ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ดานบุคลิกลักษณะของผูสอนตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษา
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครูท่ีสอนในโรงเรียนขนาดตางกันมีการ
จัดกิจกรรมการการเรียนการสอนโดยภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
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สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรีในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษา
ยังใหความสําคัญดานกิจกรรมการเรียนการสอนอยูระดับปากนกลาง แตใหความสําคัญในการจัด
สถานศึกษา มีอุปกรณการสอนพลศึกษาท่ีเพียงพอ และสนับสนุนและสงเสริมงบประมาณในการ
ปรับปรุงสถานท่ีสอนพลศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวาผูบริหารของทานสนับสนุนและสงเสริม
งบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ีสอนพลศึกษาอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย               
ของ สะอาด โปธายะ (2545)  ท่ีไดศึกษาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา ดานการเตรียมการสอน พบวา ครูผูสอน มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู
ครอบคลุมเนื้อหา ความรูตามหลักสูตรพบวา มีการสอนอยางเปนข้ันตอน มีการทดสอบ ปจจัยท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา คือการที่ผูปกครองและคณะครูใน
โรงเรียน ใหความรวมมือและใหโอกาสนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมพลศึกษาสนับสนุนคือ อาคาร
พลศึกษา ความคิดเห็นของครูผูสอนและนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา                 
ในโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับส่ืออุปกรณนั้นครูผูสอนและนักเรียนมีความเห็นท่ีสอดคลองกัน 

ดานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะครู 
มีความรู และมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆท่ีเหมาะสมกับเนื้อหานอยครูมีความรูและความ
เขาใจในการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ในดานสังคม ครูวัดผล
โดยใชแบบทดสอบความรูและวัดผลโดยแบบสังเกตพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย                   
ของอุดมศักดิ์  ภิรมย. (2547: 25-26)  ; อางจากในแนนซ่ี Nancy. 1992: 3857 – A ไดทําการวิจัยเร่ือง 
การศึกษาความเขาใจในการใชหลักสูตรพลศึกษาในชีวิตจริงของครูพลศึกษา พบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการนําหลักสูตรใหมไปใช ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ครูมีความ
ตองการในการชวยเหลือ และสนับสนุนอยางตอเนื่อง ตองการใหมีผลสะทอนกลับ ตองการให
ความม่ันใจตลอดเวลาในกระบวนการใชควรฟงเสียงครูบางเพราะส่ิงท่ีครูตองการไดแก การยอมรับ
นับถือ  การมีอิสรภาพและเสถียรภาพในการทํางาน ตลอดจนตองการเวลาและการสนับสนุน             
ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะครูใหความสนใจ
นัก เ รียนอย าง ท่ัว ถึงนอยไป  โดยเฉพาะโรงเ รียนขนาดใหญ  ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิจั ย                   
ของอาคม  แกวเอียด ( 2544) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปญหาการเรียนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา                     
คือ ความสามารถในการสาธิตกิจกรรมทุกๆอยางใหนักเรียนดูได ความสามารถในการตัดสินกีฬา
ของครูพลศึกษา  ครูพลศึกษาสามารถเปนแบบอยางท่ีดีของนักเรียนได ความต้ังใจในการสอน                   
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ของครูพลศึกษาและการเอาใจใสนักเรียน ความสม่ําเสมอ และตรงตอเวลา ในการสอนของครู            
พลศึกษา ครูพลศึกษาจําเปนตองมีวุฒิหรือความรูทางพลศึกษาดานการวัดผลและประเมินผล
ภาพรวมอยูในระดับมากพบวาครูวินิจฉัยผลการวัดและประเมินผลเพื่อทราบจุดเดนจุดดอย                
ของผู เ รียนแตละคนและสอนเสริมแก ผู เ รียนท่ีเ รียนไดชา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ                         
อาคม  แกวเอียด ( 2544) อีกเชนกันท่ีพบวา ปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษา นักเรียนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานหลักสูตร และการสอนวิชาพลศึกษาอยูในระดับมาก คือ นักเรียนมี
ความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา หนังสือและคูมือประกอบการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา สวนปญหาดานอ่ืนๆ มีปญหาอยูในระดับนอยสวนโรงเรียนขนาดใหญมีผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะ มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
โดยเฉพาะ มีเวลาในการปฏิบัติงานแนนอน  จํานวนครูมีมากจึงทําใหการปฏิบัติงานไดมากกวา  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูพลศึกษาของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนํามาใชดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนพลศึกษา ดังนี้ 

1. ครูผูสอนควรใหความสําคัญทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากข้ึน             
โดยผูท่ีผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสนับสนุนดานการสงเสริมงบประมาณในการจัดสถานท่ี อุปกรณ
และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสถานศึกษาใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปนลําดับแรกอยูแลว และพัฒนา
บทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

2. สถานศึกษาควรจัดต้ังคณะกรรมการที่ทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษา และมีการประเมินผลและติดตามอยางตอเนื่อง ซ่ึงโดยรวมมือจากทุกฝาย            
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. สถานศึกษาควรจัดอบรมการใชและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาระการเรียนรู    
พลศึกษา ใหแกครูผูสอน เพื่อใหครูผูมีมีทักษะในการสอนโดยใชวิธีตางๆ ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  
สงเสริมใหผู เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มท่ี และความสนใจนักเรียน                  
อยางท่ัวถึง 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาถึงปจจัยทีมีผลตอการดําเนินงานดานการใหคําปรึกษา ท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดวา

เพราะเหตุใด เพื่อนํามาพัฒนางานดานการสอนใหสามารดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ควรศึกษาภาระงานของครูผูสอนพลศึกษา และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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