
บทที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล  ( ความเปนมา  และความสําคัญของปญหาของงานวิจัย ) 
 

การพลศึกษาเปนการศึกษาที่สําคัญสวนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน  ในการจะ
ชวยใหนกั 

เรียนไดมีการเจริญเติบดตและมีการพัฒนาตามจุดมุงหมายปลายทางที่โรงเรียนไดวางไว    จาก
การศึกษาและพิจารณาหลักสูตรในทุกระดับ     การเรยีนการสอนพลศึกษาจึงมีความจําเปนตองจัด
เพื่อใหบรรลุจดุมุงหมายตามที่กําหนดไวในแผนการศกึษาแหงชาติ        การพลศึกษาอาจจะกลาว
ไดวา “เปนกระบวนการศึกษาอยางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดมีการเจริญงอกงามและมี
พัฒนาการทางดานรางกาย   จิตใจ      อารมและสังคมโดยอาศัยกิจกรรมพลศึกษาทีไ่ดเลือกสรรแลว
เปนสื่อกลางของการเรียนรู”      การพลศึกษาอาจจะแตกตางจากการศึกษาอยางอื่นบางก็ตรง
ส่ือกลาง   (medium)   ที่นํามใชในการเรียนการสอนโดยจัดประสบการณในดานกจิกรรมพลศึกษา
เพื่อใหนักเรยีนไดมีสวนรามหรือปฏิบัติจริงๆและการที่นักเรียนจะเกดิการเรียนรูก็เฉพาะตอเมื่อ
นักเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงดวยตนเองเทานั้น  (วรศักดิ์   เพยีรชอบ,2523)   
  วิชาพลศึกษาเปนอีกวิชาทีเ่ปดโอกาสใหนกัเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางการ
กีฬาและการออกกําลังกายแบบตางๆ  ที่จะใชเปนกลไกในการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที่มีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง  มสุีขภาพที่ดีมีน้าํใจเปนนักกีฬา    รูจักเสียสละใหอภยั     มีคุณธรรม
จริยธรรมและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน   ส่ิงเหลานี้จะสงผลใหเยาวชนมีคณุภาพชีวติที่มาก
ยิ่งขึ้น(กรมพลศึกษา,2530.)กจิกรรมที่จัดใหกับนักเรยีนไดจึงเปนการเลนกีฬาในเวลาวาง  การ
แขงขันกฬีาภายในและภายนอกเปนครั้งคราว 

 การจัดโปรแกรมพลศึกษาใหบรรลุผลดีนั้นจึงจําเปนตองมีหลักการและการจัด
ดําเนินการที่ถูกตอง         ผูวิจัยในฐานะทีเ่คยไดสอนพลศึกษาในโรงเรียนมีความเห็นวาการที่จะจัด
กิจกรรมทางพลศึกษาใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพควรจะไดมีการสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการกิจกรรมทาง  พลศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมพลศึกษาใน
โรงเรียนใหนกัเรียนไดเรียนรูในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   
 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชันนค
ราชสีมาในระดับชั้นประถมศึกษา 



2. เพื่อเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับความตองการจัดกจิกรรมพลศึกษาระหวางนักเรยีน
ชายและหญิงในระดับ  ประถมศึกษา 

 
 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามีความตองการในการจดักจิกรรมพลศึกษา 
2. นักเรียนชายและหญิงในแตระดับชั้นมีความตองการกิจกรรมพลศึกษาแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรยีนชายและหญิงในระดับประถมศกึษา 
2. เปนการวิจัยเชงิสํารวจ 

- ตัวแปรอิสระ  ความคิดเหน็ของนักเรียน 
- ตัวแปรตาม  ความตองการกจิกรรมพลศึกษา 

3. ระยะเวลาในการศึกษา  ตุลาคม  2551 – มีนาคม  2552 
ขอตกลงเบื้องตน 

ผูวิจัยถือวานักเรียนทุกคนทีต่อบแบบสอบถามเขาใจวัตถุประสงคของการวิจัยนี้
และตอบ 

ตามความคิดของตนเอง  และคําตอบเปนขอมูลที่เชื่อถือได 
คําจํากับความ 

1. กิจกรรมพลศกึษา  หมายถึง  กิจกรรมที่เปนกีฬา  ประเภททีม  ประเภทบุคคล  ประเภท
ศิลปปองกันตวั  ประเภทกจิกรรมเขาจังหวะและประเภทกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  ซ่ึงรวมถึงลักษณะการจัดการเรยีนการสอนพลศึกษาและการแขงขัน 

2. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชายและหญิง  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1.    เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนไดจัดโปรแกรมพลศึกษาใหกับนักเรยีน 
3. เพื่อเปนขอเสนอแนะหรือแนวทางสําหรบัหนวงงานอืน่ๆที่เกี่ยวของและครูพลศึกษา

ในการนํา 
ไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเปนประโยชนในการศึกษา  คนควา  สําหรับผูที่สนใจในโอกาสตอไป 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

 

การวิจัยในประเทศ 
  ในป พ.ศ.  2522  วรศักดิ์  เพียรชอบและสุจริต  เพียรชอบ  (2522)  เรื่อง 
“โปรแกรมการพลศึกษาและกฬีาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในชนบท”  โดยมีจดุมุงหมายเพื่องวาง
โปรแกรมการพลศึกษาและกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยในชนบทที่มีประสิทธิภาพและสอบคลอง
กับความตองการ  ความสนใจ  และสภาพของทองถินในแตละภาคของประเทศไทยเครื่องมือที่ใช
วัดในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สงไปยังเยาวชนหญิง  ผูปกครองผูนําชุมชนและครูนภาคเหนือ  
ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต  ภาคละ  600  คน  รวมทั้งส้ิน  
3,000  คน  ผลการวิจัยพบวาความมุงหมายของการจัดโปรแกรมพลศึกษา ควรประกอบไปดวยการ
จัดใหมีสถานที่และอุปกรณการพลศึกษาและกีฬาสําหรบัชุมชน  จัดใหมีการสอนพลศึกษาและกฬีา
ใหแกเยาวชน  จัดใหมกีารแขงขันกฬีา  จัดใหมีผูเชี่ยวชาญมาทําการฝกซอมใหแกเยาวชน  
คุณสมบัติของผูนําโปรแกรมพลศึกษาและกีฬาควรประกอบดวย  เปนผ ู นําที่มีคามเชื่อและศรัทธา
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนประมขุ  เปนผูมีนิสัยราเริง  อดทน  ใจเย็น  รัก
เยาวชน  ประพฤติดี  มีความสามารถเขากับบุคคลในหมูบานได  สถานที่สําหรับโปรแกรมควรจะ
เปนสนามกฬีาของโรงเรียนที่อยูใกลาเคยีงหรือสถานที่วางที่พอหาไดในหมูบาน 
  เวลาสําหรับจดัโปรแกรมควรจะเปนเวลาตอนเย็นๆทุกวนั  ชนิดของกิจกรรมที่
ควรจะจัดไดแก  ฟุตบอล  ตะกรอขามตาขาย  ตะกรอเตะวง และวอลเลยบอล  เกณฑในการจัดและ
เลือกอุปกรณควรประกอบดวย  การเลือกอุปกรณทีเ่ปนไปตามกจิกรรม  มีจํานวนเพียงพอกบั
เยาวชนมีศูนยกลางการเก็บรักษา  มีความปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะและควรสงเสริมใหเยาวชนมี
อุปกรณเปนของตน 
  ในป  พ.ศ. 2528  เฟองฟา  ลิงหสกุลไกร  (2528 : 150 – 165) ไดทําการวิจยัเร่ือง 
“การใชกิจกรรมนันทนาการในงานกลุมสังคมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของสถานสงเคราะหเดก็



กรมประชาสงเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ สําหรับเด็ก
และเยาวชนในระหวางอาย ุ 7-18 ป โดยใชวิธีสัมภาษณจากแบบสอบถามเด็กและเยาวชนชายหญิง 
รวมทั้งส้ิน 210 คน และสงแบบสอบถามตามทัศนะของเจาหนาที่ฝายสวัสดิภาพเด็กในเรื่องเกี่ยวกับ
ปญหาของเด็กและเยาวชน ในสถานสงเคราะหรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับเดก็วิธีใชในการปองกันแกไขเด็กจํานวน 94 คน ผลการวิจัยพบวาการจดักลุมสังคมนั้น
จะตองคํานึงถึง เพศ อายุ การศึกษา สภาพครอบครัวสภาพปญหาและความตองการของสมาชิกกลุม 
กิจกรรมที่ควรนํามาใชในกลุมสังคม คือ เกมส กีฬากลางแจง กฬีาในรม ดนตรีภาพยนต โทรทัศน 
ความสนใจของเด็กระดับอายุ 13-18 ป เรียงตามลําดับ คือ กีฬากลางแจง ประเภทฟตุบอล 
บาสเกตบอล ฯลฯ ดนตร ี โทรทัศน วิทยุ ปญหาและอุปสรรค คือการขาดแคลน วัสดุ อุปกรณ 
งบประมาณมจีํากัด เจาหนาที่ขาดทักษะในการนํากจิกรรมมาใช นอกจากนัน้มีปญหาเกีย่วกับ
สถานที่และความไมคลองตวัของระบบราชการ 
             
 
 

  ในปเดยีวกัน เทพวาณี หอมสนิท และคณะ (2528 : บทคัดยอ) ไดทาํการวิจยัเร่ือง 
“ผลการสอน 

และฝกกฬีาประเภททีมที่มตีออัตตมโนทัศน และการปรับตัวทางสังคมของเยาวชนชายในสถานกัก
และอบรม สถานพินจิและคุมครองเด็กกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชน”โดยมีจุดมุงหมายที่จะ
เปรียบเทียบความแตกตางของอัตตมโนทัศน การปรับตัวทางสังคม กอนการฝกและภายหลังการฝก 
โดยทดลองกบัเยาวชนจํานวน 42 คน แบงออกเปน 2 กลุม ทําการฝกกีฬา วอลเลยบอล และ
บาสเกตบอลเปนเวลา 1 เดือน โดยฝกสัปดาหละ 6 ช่ัวโมง วันละ 2 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวา อัตตม
โนทัศนและทกัษะกีฬาของเยาวชนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

งานวิจยัในตางประเทศ
            ในป ค.ศ. 1972  ไวเบลน ( Weiblen 1972 : 16-A อางถึงใน วรศักดิ์  เพยีรชอบ 2526 : 27-28 
) ไดศึกษาความสัมพันธกนัระหวางกตกิาของเกมการเลนศีลธรรม โดยพยายามจะศึกษาวากติกา
ของเกมการเลนนั้นสามารถจะใชเปนเครื่องมือในการสอนศีลธรรมไดหรือไม โดยใชวิธีการสอน
ปรัชญาของโกวิน (Gowin’s Philosopic Method) เปนแนวทาง จากผลการศึกษาพบวา ในสังคมแต
ละแหงจะมีเกมการเลนและศีลธรรมประจําอยูและกติกาการเลนนี้จะมคีวามสัมพันธกับศีลธรรมใน
สังคมนั้น ๆ ดวยเหตนุี้จงึอาจจะกลาวไดวากตกิาการเลนเกมตางๆ สามารถใชเครื่องมือในการสอน
ศีลธรรมไดเปนอยางด ี
  



 ในป ค.ศ. 1973  ไวเรน (Wienren 1973 : 16 A อางถึงใน วรศักดิ์ เพยีรชอบ 2526 : 31 ) ได
ศึกษาผลการเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งสอนโดยครูประจําชั้นที่ไดรับ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญทางพลศึกษา โดยเปรียบเทียบความแข็งแรงและความทนทานของ
กลามเนื้อ ความทนทานของระบบไหลเวียนความสามารถในการแตะการขวาง การวิง่ ของนักเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 382 คน ผลปรากฏวานักเรียนที่สอนโดยครูประจําชั้นภายใต
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญทางพลศึกษามีความทนทานและความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความ
ทนทานดานระบบไหลเวียน ความสามารถในการเตะ การขวางและการวิ่งดีกวานกัเรยีนที่สอนโดย
ครูประจําชั้นอยางเดยีวและการสอนโดยครูทั้งสองประเภทนั้นนักเรียนชายมีความสามารถดีกวา
นักเรียนหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัเปนนักเรยีนชายและหญิงในระดับชั้น
ประถมศึกษา การสุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใชวธีิการสุมแบบงาย  
(Simple  Random  Sampling)  โดยกําหนดเอาจํานวนรอยละ  25  ของนักเรียนแตละ
ดับชั้น 

2. ตัวแปร 
2.1.1 ตัวแปรตน  ความคิดเห็นของนักเรียน 



2.1.2 ตัวแปรตาม  ความตองการกจิกรรมพลศึกษา 
2.2 เปนการวจิัยแบบเชิงสํารวจ 
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดคนควาจากรูปแบบของการ
ทํา 

แบบสอบถามของงานวิจยัหลายๆเลมแลวนํามาสรางขึ้นเองโดยแบงออกเปน  2  ตอน
ดังนี ้

2.3.1 ตอนที่  1  เปนแบบเลือกตอบ (Check  List)  และเติมขอความเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไป  เกีย่วกับความสนใจ  ประสบการณทางดานพลศกึษาและ
กีฬาของนกัเรยีนผูตอบคําถาม 

2.3.2 ตอนที่  2  เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale)  และแบบปลายเปด 
(Open - Ended)  เกี่ยวกบัความตองการของนักเรียนทีม่ีตอกิจกรรมพลศึกษา
และกฬีา 

2.4 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดคนควาขอมูลจาก  หนังสือ  งานวจิัยตางๆ แลวนํามาเรียบเรียงเปน
แบบสอบถาม 

ใหมและนําไปทดลองใช (Try  out)  เพื่อวเิคราะหหาคาความเที่ยงและปรับปรุงให
เหมาะสมกอนที่ 

จะนําไปใชในการวิจยั 
2.5 การวิเคราะหขอมูล 

2.5.1 นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาแจกแจงความถีแ่ละคํานวนหาคารอย
ละแลวนําเสนะในรูปตารางและความเรยีง 

2.5.2 นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่  2  มาแจกแจงความถี่ของคําตอบแตละขอ
คําถาม  หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานเมื่อไดคาเฉลี่ยแลวนําคะแนน
มาเทียบอันดับตามมัชฌิมเลขคณิต 

2.5.3 นําผลการวิเคราะหขอมูล  เสนอในรูปตารางและความเรยีง 
2.5.4 นําขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหและนําเสนอในรูปของ

ความเรียง 
 
 
 
ปฏิทินปฏิบตังิาน 



 
ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 รางแนวทางการวิจัย พ.ค. – มิ.ย. 2551  
2 เขียนรางโครงการ ก.ค. – ส.ค.  2551  
3 สงโครงการวิจัย ส.ค. 2551 30  สิงหาคม2551
4 ดําเนินการทดลอง/สํารวจ พ.ย. - ธ.ค. 2551  
5 เขียนรายการวจิัย ม.ค. – ก.พ. 2552  
6 สงรายงานการวิจัย มี.ค. 2552  มีนาคม 2552
 

งบประมาณ 
1.   กระดาษ A4    1  ริม 95 บาท 
2.   ถายเอกสาร  200  บาท 

ผูรับผดิชอบโครงงานวิจัย    
 นายสุวณัชยั  ตรีชา      ครูผูสอนวิชาพลศกึษา ระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
การวิเคราะหผลการศึกษา 

 
 

  ขอมูลนี้นํามาวิเคราะหคร้ังนี้  ไดจากการใหนกัเรียนตอบแบบสอบถาม  250  ชุด  
และไดรับ  190 ชุด  คิดเปนรอยละ  76  จากการวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้ 
 ตอนที่ 1  รายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศดังนี ้
 

รวม ชาย หญิง 
รายการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ 190 100 100 52.63 90 47.37 
  

จากตารางที่ 1 แสดงวา  เยาวชนที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 190  คนเปนชาย  100  คน  คิด
เปนรอยละ  52.63  เปนหญงิ  90  คน  คิดเปนรอยละ  47.37 

 
ตารางที่ 2  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับชั้น 

รายการ จํานวน รอยละ 
ระดับประถมศึกษาตอนตน 90 47.37 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 100 52.63 

 
จากตารางที่  2  แสดงวา  นักเรียนตอบแบบสอบถาม  ระดับประถมศึกษาตอนตนจํานวน 

90 คน คิดเปน 
รอยละ  47.37  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  100 คน  คดิเปนรอยละ  52.63  

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา “ซี “  ของความตองการของนักเรียน
เกี่ยวกับการจดั 

กิจกรรมการสอนพลศึกษา 
รวม ชาย หญิง 

รายการ 
X SD X SD X SD 

Z 

1. ฟุตบอล 3.15 1.07 3.37 0.90 2.10 1.16 7.27* 



2.  วอลเลยบอล 2.46 1.00 2.39 0.96 2.82 1.12 2.54* 
3.  บาสเกตบอล 2.30 1.06 2.35 1.06 2.06 1.08 1.74 
4.  กรีฑา 2.29 1.13 2.29 1.14 2.32 1.13 0.18 

* p < .05    Z = 1.96 
จากตารางที่ 3  แสดงวานักเรียนสวนใหญมีความตองการใหมีการจดัชัว่โมงเรียนพลศึกษา 

อยูในระดับมากและตองการใหมีการเรยีนการสอนกิจกรรมพลศึกษา  อยูในระดับมากเรยีง
ตามลําดับดังนี ้  ฟุตบอล  นักเรียนชายมคีวามตองการเรียนกิจกรรมพลศึกษาอยูในระดับมากเรยีง
ตามลําดับคือ  ฟุตบอล    นักเรียนหญิงมีความตองการเรียนกิจกรรมพลศึกษาอยูในระดับมากเรยีง
ตามลําดับ  คือ  วอลเลยบอล      นักเรียนชายและหญงิมีความตองการแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .05  ในการเรียนกจิกรรมพลศึกษาตอไปนี้  คือ  ฟุตบอล  วอลเลยบอล  
 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา “ซี “  ของความตองการของนักเรียนเกีย่วกบั
การจัด 

การแขงขันและประเภทกฬีาที่ตองการใหจดัการแขงขัน 
รวม ชาย หญิง 

รายการ 
X SD X SD X SD 

Z 

1. ฟุตบอล 3.33 1.05 3.56 0.84 2.20 1.27 7.15* 
2.  วอลเลยบอล 2.66 1.66 2.59 1.03 3.02 1.11 2.50* 
3.  บาสเกตบอล 2.53 1.07 2.51 1.07 2.62 1.08 0.64 
4.  กรีฑา 2.32 1.17 2.31 1.16 2.38 1.19 0.36 
 
จากตารางที่ 4  จากตารางประเภทกีฬาทีต่องการใหจัดการแขงขันอยูในระดบัมาก คือ  ฟุตบอล  
วอลเลยบอล  และบาสเกตบอล 

นักเรียนชาย  ตองการใหจดัการแขงขันกจิกรรมตอไปนี้อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  
คือ  ฟุตบอล    วอลเลยบอล  และบาสเกตบอล 

นักเรียนหญิง  ตองการใหจดัการแขงขันกจิกรรมตอไปนี้อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  
คือ  วอลเลยบอล      บาสเกตบอล   

นักเรียนชายและนักเรยีนหญิง  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ใน
ประเภทกีฬาตอไปนี้คือ  ฟุตบอล    วอลเลยบอล   
 
 



 

 

 

 

 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล  อภปิราย  ขอเสนอแนะ 

 

  จากการศึกษา  มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเหน็เกี่ยวกับความ
ตองการจัดกจิกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชันนคราชสีมาในระดบัชั้นประถมศึกษาและเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกับความตองการจัดกจิกรรมพลศึกษาระหวางนกัเรียนชายและหญิง
ในระดบัประถมศึกษาตอนตน  ประถมศึกษาตอนปลาย  และจากการเก็บรวบรวมขอมูลนี้มีการเก็บ
ขอมูลจาก  นกัเรียนตอบแบบสอบถาม  ระดับประถมศกึษาตอนตนจาํนวน 90 คน คิดเปนรอยละ  
47.37  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  100 คน  คิดเปนรอยละ  52.63     และนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหดวยคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกตางความคิดเหน็
เกี่ยวกับความตองการกิจกรรมพลศึกษาของนักเรียนชายและหญิงดวย คา “ซี”  (Z-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

  1.  จากการเกบ็รวบรวมขอมูลนี้มีการเก็บขอมูลจาก  นักเรียนตอบแบบสอบถาม  
ระดับประถมศึกษาตอนตนจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ  47.37  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
100 คน  คิดเปนรอยละ  52.63   

  2. นักเรียนสวนใหญมีความตองการใหมกีารจัดชั่วโมงเรยีนพลศึกษา อยูในระดับ
มากและตองการใหมีการเรียนการสอนกิจกรรมพลศึกษา  อยูในระดับมากเรยีงตามลําดับดังนี้  
ฟุตบอล  นักเรียนชายมีความตองการเรียนกิจกรรมพลศึกษาอยูในระดับมากเรยีงตามลําดับคือ  
ฟุตบอล  มวยไทย    นักเรียนหญิงมีความตองการเรียนกิจกรรมพลศึกษาอยูในระดับมากเรยีง
ตามลําดับ  คือ  วอลเลยบอล     นักเรียนชายและหญงิมีความตองการแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .05  ในการเรียนกจิกรรมพลศึกษาตอไปนี้  คือ  ฟุตบอล     วอลเลยบอล   



  3.  จากตารางที่ 4  จากตารางประเภทกีฬาที่ตองการใหจัดการแขงขนัอยูในระดับ
มาก คือ  ฟุตบอล    วอลเลยบอล  และบาสเกตบอล 

นักเรียนชาย  ตองการใหจดัการแขงขันกจิกรรมตอไปนี้อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  
คือ  ฟุตบอล   วอลเลยบอล  และบาสเกตบอล 

นักเรียนหญิง  ตองการใหจดัการแขงขันกจิกรรมตอไปนี้อยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับ  
คือ  วอลเลยบอล    บาสเกตบอล   

นักเรียนชายและนักเรยีนหญิง  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ใน
ประเภทกีฬาตอไปนี้คือ  ฟุตบอล    วอลเลยบอล   

 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  ดานการเรยีนการสอนพลศึกษา  จากการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความตองการอยู

ในระดบัมากที่จะใหมีการจดัการสอนพลศึกษาขึ้นในโรงเรียน  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการที่นักเรยีน
ตองการที่จะเลนกีฬาเปนและถูกตอง  ตองการที่จะรูกติกาของกฬีาตางๆ  นั้นจึงทําใหเยาวชนมี
ความตองการที่จะใหมีการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในขั้นเรยีน  หรืออาจจะเปนเพราะวา
นักเรียนไมมีโอกาสเลนกีฬาเปนประจํา  ซ่ึงนักเรียนในวัยนี้มีความตองการออกกาํลังกาย  การ
จัดการสอนพลศึกษาจะทาํใหสนองความตองการของนักเรียนไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังจะสามารถ
ชวยแกปญหาในเรื่องของความตองการของนักเรีนไดเปนอยางด ี  อีกทั้งยังสามารถชวยแกปญหาใน
เร่ืองของความไมมีระเบียบวนิัยและปญหาความประพฤติของเยาวชนใหดียิ่งขึน้ 

  2.  ดานการจดัการแขงขันกฬีา  จากการวจิัยพบวา  นักเรียนมีความตองการอยูใน
ระดับมากทีจ่ะใหมีการจดัแขงขันกีฬา  ซ่ึงอาจเปนเพราะวามีการจดัการแขงขันกีฬาภายในนอยมาก  
สวนมากจะจดัใหมีกจิกรรมวนัสําคัญอื่นๆแทน ทําใหไมเพียงพอตอความตองการของนักเรียน   

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
  จากการวิจัยคร้ังนี้  ทําใหเห็นวานักเรียนมีความตองการที่จะเปนผูที่มีสุขภาพที่ด ี 
มีความรูเกีย่วกับการเลนกฬีาและออกกําลังกาย  ผูวิจยัเห็นวาการที่จะทําใหนกัเรียนเหลานี้มีสุขภาพ
ที่ดีและสนองความตองการของนักเรียน  มีความเขาใจที่ถูกตองในเรือ่งการเลนกีฬาและออกกําลัง



กายนัน้  จะตองการจัดโปรแกรมพลศึกษาใหกับนักเรยีนตามความตองการและควรนําความคิดเหน็
ของนักเรียนมาเปนแนวทางในการจดั   
  1.  ความคิดเห็นของผูบริหาร  เจาหนาที่  ครูพลศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพล
ศึกษาและกฬีาในโรงเรียน 
  2.  ผลของการสอนและฝกกีฬามีผลตอความประพฤติของนักเรียนในหองเรยีน  
ควรมีกิจกรรมที่จัดเปนโปรแกรมเพื่อเสริมสรางนักเรียน 
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ไทย 

วัฒนาพานิช, 2523. 
ศึกษาธิการ,กระทรวง.กรมพลศึกษา  กองสงเสริมพลศึกษาและสุขภาพ  งานสงเสริม
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การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย.  กรุงเทพมหานคร:  กระทรวงศึกษาธิการ
,2530. 
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