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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553                 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครอง จํานวน 300 คนและนักเรียนจํานวน 300 คน เป็น นักเรียนชาย 
150 คน และนักเรียนหญิง 150 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันอย่างไม่เป็นสัดส่วน                
(Non-proportional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเช่ือมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและ หาค่าร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี                    
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น                   
ร้อยละ 46.2 
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี              
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 44.8  

ABSTRACT 
                 The purpose of this research were to study the opinions of parents and 
students in the Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University, Lopburi 
province towards learning management of physical education academic year 2010. 
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The samples consisted of 300 parents and 300 students 150 boys and 150 girls who 
were selected by non-proportional stratified random sampling. The research 
instrument for data collection was the author’s constructed questionnaires with 
reliability of. 92 The data were statistically analyzed by using frequency and 
percentage. 
 The result of the research were as follows: 
 1. The parents’ opinions in the Demonstration School of Thepsatri Rajabhat 
University, Lopburi province towards learning management of physical education  
academic year 2010 as a whole was suitable at high level (46.2%). 
 2. The students’ opinions in the Demonstration School of Thepsatri 
Rajabhat University, Lopburi province towards learning management of physical 
education  academic year 2010, as a whole was suitable at high level (44.8 %).  
 
คําสําคัญ  

                        ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาล้ยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
                 

ความสาํคญัของปัญหา 
 การเรียนรู้พลศึกษาผู้เรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมทางกาย และกีฬาทั้งประเภท
บุคคลและทีม ทั้งของไทยและสากล กิจกรรมทางกายและกีฬาต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผล
ตามศักยภาพด้านความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย เกิดการพัฒนาทักษะกลไกอย่างเต็มที่ 
ได้เรียนรู้การฝึกฝนตนเองตามกฎกติการะเบียบและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้แข่งขันและได้ทํางาน
ร่วมกันเป็นทีม ได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัดและความ
สนใจ ได้ค้นหาความพึงพอใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กีฬา กิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและรักการออกกําลังกาย กระทรวงศึกษาธิการ(2544: 2)  
 ปัจจุบันการจัดหลักสูตรสาระพลศึกษาของทางโรงเรียน ที่เน้นการจัดหลักสูตรให้นักเรียน
รู้จักการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ การออกกําลังกายด้วยวิธีที่ชอบ เช่น ฝึกกายบริหารแบบต่าง ๆ 
ความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล ประเภทคู่หรือประเภททีม เช่น วอลเลย์บอล 
บาสเกตบอล ยืดหยุ่น กระบ่ีกระบอง การเคลื่อนไหวของร่างกายที่สร้างสรรค์ การวางแผนกําหนด
กิจกรรมออกกําลังกาย สิทธิ กฎ กติกา การเล่นกีฬากลวิธี หลักการรุก การป้องกันอย่างสร้างสรรค์ใน
การเล่นและแข่งขันกีฬาการนําประสบการณ์จากการเล่นกีฬาไปใช้ในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตนใน
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เรื่องมารยาทในการดู การเล่น การแข่ง ความมีนํ้าใจนักกีฬา ความสุขที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันกีฬา โดยใช้ความสามารถของตนเองในการเล่นกีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของทีม เพ่ือให้สามารถ
นําหลักการ และแนวคิดของกิจกรรมนันทนาการไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคม  โดยคํานึงผลท่ี เ กิดต่อผู้ อ่ืนและสังคม  ช่ืนชมในคุณค่าและความงามของการกีฬา  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 2) สอดคล้องกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541: 7) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้เป็น
กระบวนการของการปฏิบัติโดยตรง ผู้เรียนจะต้องพยายามเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง เพราะมนุษย์น้ันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและต้องการท่ีจะแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยตนเองอยู่แล้ว ดังน้ันโปรแกรมการสอนในห้องเรียนจึงควรเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการ จนกระทั่งถึงขีดที่มีความสามารถในการแสดงออกอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
น้ันบรรลุสู่เป้าหมายท่ีสําคัญตามที่สังคมต้องการได้ ซึ่งการที่จะทําให้การเรียนรู้สาระพลศึกษา                 
ของนักเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้น้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีเพราะความคิดเห็นของคนหรือกลุ่มคนต่อ
สิ่งใดสิ่งหน่ึงว่าเป็นไปในทางใดย่อมทําให้ผู้เก่ียวข้องสามารถวางแผน หรือ ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึงต่อกลุ่มน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนสาระพลศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการเรียนรู้สาระพลศึกษา ในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านบุคลิกภาพผู้สอน และด้านการวัดผลประเมินผล เพราะสาระพลศึกษาเป็นสาระที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติ ผู้เรียนเรียนรู้เองตามศักยภาพ ตามความถนัดและตามความสนใจ เพ่ือที่จะได้นําข้อมูลไปใช้ 
ในการปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสาระพลศึกษาให้ดีย่ิงขึ้นไป  
 
โจทย์วิจัย/ปญัหาวิจัย 
 เพ่ือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี       
มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้สาระพลศึกษา  
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               2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี                   
ที่มีต่อการจัดการเรียนการรู้สาระพลศึกษา 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
             กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2553 จํานวน 600 คน จําแนกเป็นนักเรียน 300 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Stratified Random Sampling)                
และผู้ปกครอง ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
     2.1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
       2.1.1 สถานภาพ   
        นักเรียน จําแนกตามเพศ 
     1) เพศชาย  
      2) เพศหญิง 
 
           ผู้ปกครอง 
      1) เพศชาย  
      2) เพศหญิง 
  2.1.2 ระดับช้ัน ของนักเรียน จําแนกเป็น 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้ปกครองและ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                     
สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีที่มีต่อการจัด
เรียนการรู้สาระพลศึกษาปีการศึกษา 2553 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจคําตอบ (Checklist) 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 มี 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านสถานที่อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก ด้านบุคลิกภาพของ
ครูผู้สอน และ ด้านการวัดผลและประเมินผล ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดแบบสอบถาม                  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อยและน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นปลายเปิด 
            4. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ  
                ศึกษาค้นคว้าจากตํารา งานวิจัย บทความ สิ่งตีพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และนําข้อมูลที่ ได้มา
สร้างแบบสอบถามไปปรึกษาประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ แล้วนําแบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของ โครงสร้าง (Construct Validity) 
และเน้ือหา (Content Validity โดยวิธีเชิงประจักษ์ (Face Validity) และนําแบบสอบถามไปทดลองใช้                 
(Try Out) กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวนกลุ่มตัวอย่างละ30 คน เพ่ือหา
ความเช่ือมั่น (Reliability)โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.92 แล้วนําแบบสอบถามท่ีผ่านขั้นตอนการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้เช่ียวชาญ ขอความ
อนุเคราะห์เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ และนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง
ผู้อํานวยการโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตัวเอง  จึงนําแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
        6. การจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
                ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา แล้วนําข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ แล้วเสนอในรูปตารางและ
ความเรียง ส่วนตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ นําเสนอในรูปความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ดังน้ี 
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี        
ที่มีต่อการจัด การเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
 ความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี   
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 จํานวน 300 คน โดยรวมเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 46.2 และผู้ปกครองเพศชาย จํานวน 146 คน เพศหญิง 156 คน  
โดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 45.4 , 47.0  ตามลําดับ  
 2 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 
    2.1 ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.8 รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี เพศชาย และเพศหญิง แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก   
43.3 , 46.3 ตามลําดับ 
                  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 
2553 แต่ละด้านโดยรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.3,  48.1, 44.7,  
43.1 , 46.1, และ 47.5 ตามลําดับ  
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 พบว่า
โดยรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ                 
ของสาระพลศึกษา ว่าช่วยทําให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาตามวัย               
ทั้งทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ฝึกให้นักเรียน                           
มีนํ้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ ฟอง เกิดแก้ว (2515: 32)             
ที่ได้กล่าวว่า การเรียนสาระพลศึกษาช่วยฝึกให้นักเรียนได้ออกกําลังกาย เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์หรือเกิดความสนุกสนานร่าเริง เป็นการสนองสัญชาติญาณอย่างหน่ึง เพราะส่ิงมีชีวิตไม่ว่าคน
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หรือสัตว์จะต้องมีความเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตต้องมีการเคลื่อนไหว และออกกําลังกายตามวัย                     
ของแต่ละบุคคล   
              ส่วนการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษา ปีการศึกษา 2553 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสถานที่อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน 
และด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ครูผู้สอน เพ่ือพิจารณาหลักสูตรและเน้ือหาให้เหมาะสมกับเพศและวัยของนักเรียน และครูผู้สอน
สาระพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชา รวมท้ังครูมีการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริงของผู้เรียน และให้ความดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีความเป็นกัลยาณมิตร ทําให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระพลศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ สําลี รักสุทธิ (2544: 10) ซึ่งได้
กล่าวว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ หรือ กิจกรรมที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียนอัน
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความคิด เจตคติ และปฏิบัติในทิศทางอัน
พึงประสงค์ และยังต้องอาศัยองค์ประกอบเสริมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
และหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน น่ันคือ สถานที่และอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมท้ังบุคลิกภาพ
ของผู้สอนที่จะส่งผลต่อเจตคติของผู้เรียนและสอดคล้องกับความคิดเห็นของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ 
(2541: 169-170, 2536: 168) ที่กล่าวว่า หลักการจัดและวางแผนอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเป็นพ้ืนฐานในการบริหารหรือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีย่ิงขึ้นจะต้อง
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงบุคลิกภาพของผู้สอน ถ้าการจัดการเรียนการสอน               
มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้การประเมินผลดําเนินการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าประสงค์ของการจัดหลักสูตรและประเมินผลตามความสามารถที่แท้จริงของผู้ เรียนได้                     
ซึ่งสอดคล้องกับ พจนา ทรัพย์สมาน (2550: 80) ที่กล่าวว่า การวัดประเมินผลตามสภาพจริง                     
ทําให้ทราบความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สาคร  ศิริจันทรา (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน  
ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2549                
ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสถานที่เรียนและสภาพแวดล้อม ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ผู้บริหาร และครูผู้สอน ด้านบุคลิกลักษณะของผู้บริหาร และครูผู้สอน ด้านอุปกรณ์
และสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน และด้านการวัดและประเมินผล              
ผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้ง 5 ด้าน โดยรวม แสดงความคิดเห็นด้วยอยู่ ในระดับมาก และ                     
ผจญ ชมจันทร์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้                  
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วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย                         
ปีการศึกษา 2549 โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
               1. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมการการเรียนรู้สาระพลศึกษาที่จะทําให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตนเอง รวมทั้งหลักสูตร เน้ือหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เพศและความต้องการของนักเรียน  
               2. จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
ให้มากขึ้น  
               3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระพล
ศึกษาของโรงเรียนให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                1. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ
มัธยมศึกษาในเขตภาคกลางที่มีต่อการเรียนรู้สาระพลศึกษา 
                2. ควรศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนสาระพลศึกษาที่มีต่อการสอนสาระพลศึกษา              
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง 
               3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สาระพลศึกษาในคร้ังต่อไป 
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