
บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  อางถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช 2540  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกัน  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12  ป  ที่
รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ได
กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู
โดยการฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน  ใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข  เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง 
  ในปจจุบันหลังจากประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เปน
หลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจดุมุง
หลายของหลักสูตร  โดยไดกําหนดสาระแล 
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 8 สาระการเรียนรูสําหรับให
สถานศึกษาไดจัดทําสาระของหลักสูตร 
  สุขศึกษาและพลศึกษาเปนกลุมวิชา 1 ใน 8 กลุมของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกลุม
วิชาที่มีความหมายและมีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนโดยตรงเพราะ
ครอบคลุมเรื่องสุขภาพที่เปนพื้นฐานจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของผูเรียนแตละคน  โดยมุงพัฒนาพฤติกรรม
การเรียนรูของผูเรียนทั้งดานสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่จําเปนที่ผูเรียนตองรูดานการสรางเสริมเจตคติและ
คานิยมที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค  เชน  มีความรับผิดชอบ  การมีวิตนัยใน
ตนเอง  ความเคารพในสิทธิของผูอ่ืนและกฎ  กติกาของสังคม  เปนตน 
   ในการเรียนรูพลศึกษาผูเรียนจะรับโอกาสใหเขารวมกิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภท
บุคคลและประเภททีมอยางหลากหลายทั้งของไทยและสากล   กิจกรรมทางกายและกีฬาตางๆชวยใหผูเรียนได
เกิดสัมฤทธิผลตามศักยภาพทางดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายไดปรับปรุงสุขภาพ และสมรรถภาพ
ทางกาย เกิดการพัฒนาทักษะทางกลไกอยางเต็มที่ ไดเรียนรูถึงความสําคัญของการฝกฝนตนเองามกฎ กติกา 
ระเบียบและหลักการทางวิทยาศาสตร ไดแขงขันและไดทํางานรวมกันเปนทีม  ไดรับประสบการณจากการลง 
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มือปฏิบัติดวยตัวเองโดยตรงตามความถนัด และความสนใจ ไดคนหาวามพงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมทาง
กาย กีฬา  กิกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและรักการออกกําลังกาย 
  จากความสําคัญของพลศึกษาทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันจะเห็นไดวา วิชาพลศึกษาเขามามี
บทบาทในโรงเรียนระดับประถมศึกษา    ในโรงเรียนสายสามัญ   จงมีผลทําใหนักพลศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของกับพลศึกษาพยายามหาวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีที่สุดเทาที่จะทําได แตก็ยังพบอุปสรรคที่
เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องของแรงจูงใจ ความเอาใจใสนิสัยการเรียนตลอดจนเจตคติที่ดีตอการเรียนพลศึกษาหาก
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา ก็จะทําใหกระบวนการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว และจากการศึกษาวิจัยที่ผานมาทําใหเราไดทราบวาเจตคติของคนเรานั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได แตการที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติใหมในตัวบุคคลจะตองอาศัยระยะเวลาวิธีการและการสราง
ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ตลอดจนกับบุคคลที่เกี่ยวของกับคนนั้น ๆ เพื่อใหเด็กนักเรียนมีเจตคติที่พึงปรารถนา 
  การที่นักเรียนจะเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย จนกระทั้งนําความรูและทักษะที่ไดจากการ
เรียนวิชาพลศึกษาในชั้นเรียนไปปฏิบัติเปนประจําในชีวิตประจําวันของตนนั้น นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีและมี
ความเชื่อมั่นในคุณคาของวิชาพลศึกษากอน เพราะเจตคติมีผลตอการแสดงออกในพฤติกรรมของบุคคล  และ
ขณะเดี่ยวกันเปนการแสดงออกหรือการปฏิบัติของบุคคลนั้นดวย  ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียนตามความมุงหมายของวิชาพลศึกษาและหลักสูตรครูพลศึกษาจึงควรปลูกฝงเจตคติที่ดีตอ
วิชาพลศึกษาใหกับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะไดนะความรู ทักษะและประสบการณตางๆ ไปใชใหเกิดประโยชน
แกตนเองในชีวิตประจําวัน ดังที่ วรศักดิ์ เพียรชอบ ( 2527 ) ไดกลาวไววา  “ในการที่นักเรียนจะนําความรูทักษะ
และประสบการณตาง ๆ ไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองในชีวิต นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา” 
           อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ  ในการวัดผลทางการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานั้นครูพลศึกษาสวน
ใหญมักมุงวัดผลทางดานวามรูและทางดานทักษะ  มักจะละเลยตอการวัดผลทางดานเจตคติของนักเรียนที่มีตอ
วิชาพลศึกษาจึงเปนสาเหตุใหครูพลศึกษาไมสามารถทราบถึงเจตคติทางพลศึกษาของนักเรียน  ซ่ึงอาจทําใหการ
เรียนการสอนพลศึกษาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรนอกจากเหตุผลดังกลาวนี้แลว หลักจากที่ประกาศใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไดกอใหเกิดปญหาตอวิชาพลศึกษา   ไมวาจะเปนสถานศึกษา
หรือโรงเรียนใหความสําคัญกับวิชาพลศึกษานอยมากในระดับประถมศึกษาใหเพียงสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง  สวน
ระดับมัธยมศึกษาใหสัปดาหละ 2ช่ัวโมง ( สุขศึกษา 1 ช่ัวโมง พลศึกษา 1 ชั่วโมง ) สวนครูผูสอนนั้นไมมีความรู
ความเขาใจในวิชาพลศึกษา  บางคนไมไดมีวุฒิทางพลศึกษาจึงทําใหเกิดการไมรูจริง ไมมั่นใจ ผูไดรับ
ผลกระทบสุดทายคือนักเรียนและปญหาของนักเรียนก็คือขาดการออกกําลังกาย เพราะเวลาการเรียนรูมุงไปที่
การพัฒนาการทางสมองเปนหลักและเนนไปที่หลักวิชาการมากเกินไปสิ่งตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงปญหา
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  และแสดงใหเห็นวาประชากรสวนใหญในประเทศไมเห็นความสําคัญในเรื่อง
สุขภาพและความเปนมนุษยที่สมบูรณ  สนใจเพียงพัฒนาการทางสมองเทานั้น  ในการที่จะพัฒนาประเทศนั้นก็
ตองอาศัยประชากรที่มีคุณภาพและประชากรจะมีคุณภาพไดนั้นจะตองมีสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจที่
สมบูรณเสียกอน  โดยสงเสริมใหมีการออกกําลังกายเปนประจํา  ดังจุดมุงหมายหลักสูตรการขั้นพื้นฐาน  
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พุทธศักราชพุทธศักราช 2544 ขอ 5 ที่ใหผูเรียนรักการออกกําลังกาย ดูแลตัวเองใหมีสุขภาพและบุคลิกที่ดี  
ดังนั้น การที่จะทําใหประชากรเห็นคุณคาและความสําคัญของวิชาพลศึกษานั้น  ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ การ
ปลูกฝงใหเกิดเจตคติที่ดีที่มีตอวิชาพลศึกษาในโรงเรียน  และเห็นถึงความสําคัญของวิชาพลศึกษาตอไปในภาย
ภาคหนาดวย 
 
          ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงความเขาใจและเจตคติของหลักวิชานี้ใหถูกตอง  
และจะไดเปนแนวทางที่จะสรางเสริมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนใหดียิ่งขึ้นตอไป  อันจะสงผล
ใหนักเรียนนั้นมีสุขภาพที่ดี รักการออกกําลังกายและเลนกีฬาสอดคลองและตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
การศึกษา ตลอดจน เขาใจและเห็นประโยชน คุณคาของวิชาพลศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

          1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนประถมศึกษาที่มีตอวิชาพลศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

          วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่อยูนัยหลักสูตร  และทุกโรงเรียนไดจัดใหมีโครงการพลศึกษาโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อเสริมสรางเจตคติ  ดังนั้น  นักเรียนนาจะมีเจตคติตอวิชาพลศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง  นอกจากนั้น  เพศ  
และที่ตั้งของสถานศึกษาไมนาจะเปนสาเหตุใหเจตคติของนักเรียนแตกตางกัน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

          1. เปนการศึกษาเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา โดยไดจากแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชา
พลศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
          2. ตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาในชั้นประถมศึกษา ในขั้น
ประถมศึกษา ปที่  2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 

          โรงเรียน  หมาถึง  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
          นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาในประถมศึกษาปที่2 
          เจตคติ  หมายถึง  ความรูสึก  ความเชื่อและอารมณที่จะตอบสนองตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือสภาพการณใด  
ในทางสนับสนุนหรือตอตานสิ่งนั้นหรือสภาพการณนั้น 
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          เจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา  หมายถึง  ความรูสึก  ความเชื่อและอารมณที่จะตอบสนองตอวิชาพลศึกษา  ซ่ึง
อาจจะเปนทางสนับสนุน  หรือในทางตอตานวิชาพลศึกษา 
         ดานรางกาย  หมาถึง  วิชาพลศึกษาทําใหมีการเคลื่อนไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ เปนตัวกําหนดให
รางกายมีโครงรางที่สงางามสมสัดสวน  ทําใหระบบตาง ๆ ไดฝกการทํางานสม่ําเสมอ  มีการประสารงาน  
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันตลอกเวลา  ซ่ึงจะหําใหเกิดความสัมพันธในหนาที่อางมีประสิทธิภาพ 
          ดานจิตใจ  หมายถึง  วิชาพลศึกษาชวยสงเสริมใหมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  เปนคมมีเหตุผลตัดสินใจได
เด็ดขาด  ถูกตองและรวดเร็ว  มีความเมตตากรุณา  ไมเห็นแกตัวราเริงและแจมใสอยูเสมอ 
          ดานอารมณ  หมายถึง  วิชาพลศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยควบคุมความรูสึกอารมณใหมั่นคงอดทน  อดกล้ัน
ตอการยั่วเยาตาง ๆ อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด
ของกลามเนื้อและระบบประสาท 
          ดานสังคม  หมายถึง  วิชาพลศึกษาทําใหเกิดการทํางานเปนหมูคณะ  มีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รูจัก
สิทธิและหนาที่  เคารพกฎกติกา  มีระเบียบวินัย  รูจักความเปนผูนําและผูตาม 
          ดานสติปญญา  หมายถึง  วิชาพลศึกษาชวยสรางใหเกิดความคิด  เปนผูที่มีความรอบรู  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรครวมทั้งสามารถคิดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ทําใหทราบเจตคติของนักเรียนประถมศึกษาปที่2  ที่มีตอวิชาพลศึกษา 
2. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารโรงเรียนและครูพลในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดเปนแนวทางการพัฒนาการใชหลักสูตรและการเรียนการ
สอนในวิชาพลศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่2  ใหดียิ่งขึ้นตอไป 

             3.    เพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาเกี่ยวกันเรื่องนี้ในครั้งตอไป 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
           ในการวิจัยเร่ือง  “เจตคติของนักเรียนประถมศึกษาปที่2  ที่มีตอวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตําราและวิจัยที่เกี่ยวกับความรู ความหมายและ
คุณคาของวิชาพลศึกษา  จุดมุงหมาย  และประโยชนของวิชาพลศึกษาความหมายของเจตคติ  ลักษณะสําคัญของ
เจตคติ  องคประกอบของเจตคติ  การเกิดเจตคติการศึกษาเจตคติ  มาตรวัดเจตคติ  และประโยชนของการวัด     
เจตคติ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องเจตคติของนักเรียน  โดยจะขอนําเสนอามลําดับ  ดังนี้ 
 
จุดมุงหมายและประโยชนของวิชาพลศึกษา 
 
 การศึกษาทั้งในอดีต  ปจจุบันและอนาคตตางก็ใหความสําคัญตอวิชาพลศึกษา  ซ่ึงเปนการศึกษาแขนง
หนึ่งที่ใชกิจกรรมทางพลศึกษาที่เลือกสรรแลวเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาการทั้ง 5 ดาน ดังตอไปนี้        
(อุดร  รัตนภักดิ์, 2529) 

1. ทางดานรางกาย  วิชาพลศึกษาชวยใหมนุษยมีการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพคือถูกตอง   
เหมาะสมและมีทักษะ  ซ่ึงทักษะนี้จะเปนสื่อสําคัญที่ทําใหบรรลุการเขารวมในกิจกรรมพลศึกษาและทักษะยัง
เหมาะสมที่จะฝกในวัยเด็ก  ขณะที่รางกายเคลื่อนไหวจะทําใหกลามเนื้อมีอัตราการใชพลังงานสูง  โดยกลามเนื้อ
จะเปลี่ยนพลังงานเคมีเปนพลังงานเจลน  จะทําใหระบบตาง ๆ ถูกรบกวนใหทํางานหนักอยูเสมอ  สภาพรางกาย
จะเกิดการเยชินและปรับตัวเขากับสภาพนั้นไดผล  ก็คือ  ทําใหระบบตาง ๆ ไดฝกการทํางานสม่ําเสมอมีการ
ประสารงานชวยเหล่ือซ่ึงกันและกันตลอกเวลาซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  และ
หนาที่นี้เองที่เปนตัวกําหนดโครงรางใหสงางามสมสัดสวน  มีสุขาพอนามัยปราศจากโรคภัยไขเจ็บซึ่งจะเปนวิถี 
แหงชีวิตอันจะนําไปสูความสุข  ความหวังและความสําเร็จ 

2. ทางดานจิตใจ  ทุกคนตางก็ยอมรับวารางกายและจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ฉะนั้นรางกายและ 
จิตใจมีผลกระทบซึ่งกันและกันอยางสมบูรณ  กิจกรรมพลศึกษาจะชวยสงเสริมบุคคลใหเปนผูมีความสมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ     ทั้งนี้เพราะสนามกีฬานั้นเปรียบเหมือน  หองปฏิบัติการทางจริยธรรมเปนอยางดีที่จะชวย
ฝกอบรมนักเรียน   ในขณะที่นักเรียนรวมกิจกรรมทางพลศึกษานั้นจะลืมทุกสิ่งทุกอยางจิตใจจะจดจอมีสมาธิอยู
กับเกมนั้น           การแสดงออกตาง ๆเปนไปตามความจริงจนมีคํากลาววา  สนามกีฬาเปนสถานที่ที่แสดงออก
ซ่ึงพฤติกรรมที่แทจริงของผูรวมเลนดวยคือ  จะตองเปนผูเลนและผูดูที่ดี  มีน้ําใจเปนนักกีฬาดวยจึงจะไดช่ือวาผู
ที่มีความสมบูรณทางรางกายและจิตใจที่ดีงามอันเปนสวนสําคัญที่จะปลูกฝงใหนักเรียนและพลเมืองดีของชาติ
ตอไปในอนาคต 
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3. ทางดานอารมณ  กิจกรรมพลศึกษาเปนกิจกรรมที่ชวยฝกการควบคุมอารมณใหมั่นคงอดทน  อด 
กล้ันตอการยั้วเยาตาง ๆ และยังพัฒนาทางดานการผอนคลายความตึงเครียดของกลามเนื้อและระบบประสาทได  
กิจกรรมพลศึกษายังเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินทําใหนักเรียนที่เคยจําเจอยูแตในชั้น
เรียนไดแสดงออกอยางสนุกสนาน   สนองความตองการธรรมชาติและยังชวยระบายพลังงานที่เหลือออกไปทํา
ใหอารมณแจมใส  เปนที่นาคบคาสมาคม 

4. ทางดานสังคม  ช่ัวโมงพลศึกษาเปนชั่วโมงที่จําลองสภาพสังคมไดอยางแทจริง เด็กลงมารวบกลุม 
กันมีการปฎิสัมพันธกันมากที่สุด  นักเรียนจะปรับบุคลิกภาพของตนขึ้นมีทั้งผูนําและผูตาม  มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  รูจักควบคุมตนเอง  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การทํางานเปนหมูคณะ  สิทธิ  และหนาที่  มีความ
รับผิดชอบในหมูคณะ   สุจริต     ยุติธรรม     เคารพกฎกติกา ขอบังคับ   ระเบียบวินัย   การรูจักแพ    รูจักชนะ   
รูอภัย   คุณสมบัติเหลานี้เปนความตองการของ สังคม   นอกจากนี้วิชาพลศึกษายังชวยแกปญหาสังคม เชน  การ
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย         การนําเอากิจกรรมพลศึกษาไปแกไข
ความประพฤติของผูกระทําผิดในสถานที่คุมขังและยังใชกิจกรรมพลศึกษาเปนสื่อสัมพันธในการเปด
สัมพันธไมตรี ระหวางประเทศ  และเปนการตอรองทางการเมือง  ตลอดจนนําไปฟนฟูสุขภาพ 
 5.    ทางดานสติปญญา  ในการเขารวมกิจกรรมพลศึกษาที่กอใหเกิดคุณคานั้น  ผูเขารวมจะตองมีความรู     
ความเขาใจ     ทัศนคติและทักษะ   ตลอดจนสามารถนําทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเขามาชวยในการรมกิจกรรมพล
ศึกษา   วิชาพลศึกษานั้นจะเรียนควบคูไปกับการปฏิบัติ   มีโจทยใหแกปญหาเชนเดียวกัน  เพียงแตไมไดเขียน
เปนลายลักษณอักษรเหมือนวิชาอื่น  เชน จะมีวิธีการหลบหลีก  รุกและรับ  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ   ซ่ึงจะตอง
คิดและหาวิธีการอยูตลอดเวลาในขณะที่เลนกีฬา     ดังนั้น    จะเห็นไดวากิจกรรมพลศึกษานอกจากจะชวยในแง
ของการออกกําลังกายเพื่อความสมบูรณแหงสุขภาพแลว      ยังชวยเปนการฝกฝนพลังความคิดใหเปนผูที่มีความ
รอบรูและมีสติปญญาไปดวยเชนกัน 
 ไพวัลย   ตัณลาพุฒ (2530)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของวิชาพลศึกษาไว  ดังตอไปนี้ 
 1.  วัตถุประสงคที่เกิดขึ้นทันทีทันใด(Immediate  Control  Objectives)เปนวัตถุประสงคขั้นตนที่มุงให
ผูเรียนไดรับผลประโยชนในขณะที่มีการเรียนการสอน  ดังนี้ 
 1.1  สมรรถภาพทางกาย(Physical  Fitness)หมายถึง  ความสามารถของรางกายในการที่จะ 
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
 1.2  ความรู (Knowledge)  ในการเขารวมกิจกรรมผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
 1.3  ทัศนคติ  (Attitude)  ครูควรปลูกฝงทัศนคติที่ดีงาม  ที่ถูกตองใหกับผูเรียน 
 1.4  ทักษะ(Skill)      หมายถึง    ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพ  การที่จะใหมีทักษะดีตองฝกฝนแบบคอยเปนคอยไป 
 2.  วัตถุประสงคในระดับที่สอง(Secondary Control Objectives) เปนวัตถุประสงคในขั้นที่ตองการให
ผูเรียนนั้น          ไดมีพัฒนาการความเจริญงอกงามทางดานตาง ๆ       ภายหลังจากที่ไดรับการฝกฝนมาแลว  
ไดแก 
 



 7

 2.1  พัฒนาการทางดานอวัยวะตาง ๆ ของรางกายและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  โดยปกติเมื่อ
ผูเรียนไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ      กลามเนื้อสวนตาง ๆ   ก็เจริญเติบโต        แข็งแรงมีขนาดโต  และ
ระบบไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้น 
 2.2  พัฒนาการทางดานการประสานงานของระบบประสาทและกลามเนื้อ  ทําใหมีความคลองแคลว
วองไว  มีจังหวะในการเลน  ตลอดจนมีทักษะมากขึ้นตามลําดับ 
 2.3  เปนการพัฒนาทางดานความรู  การตัดสินใจ  การวิเคราะหเรื่องราวตลอดจนมีเหตุผลในเรื่อง
ความรูนึกคิดตาง ๆ 
 2.4  พัฒนาทางดานอารมณ  โดยธรรมชาติของมนุษยแลวจะมีอารมณหลายอยางหลายประการดวยกัน  
เชน  โกรธ  เกลียด  รัก  การเขารวมกิจกรรมพลศึกษาบอย ๆ สามารถที่จะชวยระงับอารมณตาง ๆ ได 
 3.  วัตถุประสงคที่เกิดขึ้นที่หลัง(Remote Adjustment Objectives)เปนจุดมุงหมายที่สงเสริมใหผูเรียนได
เกิดการพัฒนาขึ้น  หลังจากที่บุคคลไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทางพลศึกษา  ไดแก 
 3.1  สงเสริมใหเปนผูมีสุขภาพ 
 3.2  สงเสริมใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 3.3  สงเสริมใหมีความประพฤติดี  เปนพลเมืองที่ดี  เชน  เปนผูนําผูตามที่ดี  รูจักรับผิดชอบการใหความ
รวมมือ  การมีน้ําใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา  ฯลฯ 
 4.  วัตถุประสงคอันสูงสุด(Ultimate Aim)  เปนจุดมุงหมายระดับสูงสุดหรือระดับปริญญาซึ่งจะตองใช
กิจกรรมทางกายเปนส่ือในการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู  และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดเปน
อยางดี  ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมซึ่งถือวาเปนจุดมุงหมายของวิชา
พลศึกษาโดยตรง 
 

ความหมายของทัศนคติ 
 คําวา  ทัศนคติ  บางครั้งก็เรียกวา  เจตคติ  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  Attitude  หมายถึง  ทาทีความรูสึก     
แนวความคิดเห็นของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง     (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน,2526) คําวา  Attitude  มีราก
ศัพทมาจากภาษาลาตินวา “aptus”   แปลวา   โนมเอียง   เหมาะสม(ลัดดา  กิตติวิภาต,2532)    ซ่ึงมีนักการศึกษา
และนักจิตวิทยาหลายทานไดใหนิยาม  หรือคําจํากัดความของทัศนคติไวมากมายแลวแตมิติการมองของแตละ
บุคคลดังนี้ 
 ทัศนคติ  หมายถึง  สภาพความพรอมของระบบประสาทและจิตใจอันไดจากประสบการณการเรียนรูซ่ึง
มีผลโดยตรงตอการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตอสภาพการณที่เกี่ยวของกับบุคคลนั้น ๆ ในทางบวกหรือทาง
ลบก็ได(Allport,1967:Lindzey,1956;บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์,2532) 
 ทัศนคติ  หมายถึง  สภาพความโนมเอียงหรือความพรอมของจิตใจที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ
ส่ิงเราหรือสถานการณในทางที่ชอบ  หรือไมชอบอยางใดอยางหนึ่งดวยการเขาหาหรือถอยหนีออกไป 
(Anastasi,1976;Newcomb,1957;McDonal,1959;กลมรัตน  หลาสุวงษ,2528) 
 ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึกหรืออารมณที่แสดงออกทางพฤติกรรมสนองตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางพึง
พอใจ  เห็นดวย  ชอบหรือในทางตรงกัน (Munn,1962;Thurstone,1967;สุชา  จันทรเอม,2524) 
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 ทัศนคติ  หมายถึง  ผลรวมของความเชื่อที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่
บุคคลมีตอส่ิงนั้น (Rokeaach,1970;Fishbein and Ajzen,1975; ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,2534) 
 จากคํากลาวขางตนพบสรุปไดวา  ทัศนคติ  หมายถึง  สภาพความพรอมทางจิตใจ  และอารมณของ
บุคคลในอันที่จะสนองตอบตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือสภาพการณบางอยางโดยการแสดงทาที  ความรูสึกในรูปของ
พฤติกรรมอันอาจเปนไปในทางตอตานหรือสนับสนุน 
 

 

งานวิจัยในประเทศ 
 
  นลินี  วันชัย  (2509)  ไดทําการวิจัยเรื่อง     “ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในอุดมคติระหวางครูและนักเรียน”  พบวา  ความสัมพันธที่ดีของครูและนักเรียนจะเกิดขึ้นได  ครู
ตองมีการติดตอแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน  คงตองไวซ่ึงความสัมพันธนอกจากนั้นครูจะตองไมมี
ความรูสึกวาตนอยูเหนือนักเรียน  ยอมเปนไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนานของขอทั้งหมดที่เขาตอบ  
(บางครั้งก็มีการใชคามัชฌิมาเลขคณิต)เพื่อการนี้ 
  
 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายในเขตการศึกษา 9 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
กีฬาทางโทรทัศน  ทําใหมีความรูทางกีฬา  ทําใหมีเทคนิคและทักษะทางกีฬาและทําใหเกิดเจตคติคุณธรรม  และ
สามารถนําไปใชได  อยูในระดับมากที่สุด ถึงมากทุกรายการ 
 2.  เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียน พบวาความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทุกรายการ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ทัศนคติของวิชาพลศึกษาของนักเรียนในสวนภูมิภาคอยูในระดับดีมากเมื่อแยกตามระดับชั้นพบวา  
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4  และ 6  มีทัศนคติที่ดีมากสวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับดี 
 2.  ทัศนคติตอวิชาพลศึกษาของนักเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สูงกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4  และ  5  
 3.   ทัศนคติของวิชาพลศึกษาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
ระดับ  .05   
 4.  ทัศนคติของวิชาพลศึกษาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05โดยนักเรียนในเขตการศึกษา  8  มีทัศนคติสุงกวานักเรียนในเขตการศึกษาอื่น 
 

โดยสรุปแลว  เจตคตินั้นเปนสิ่งที่เกิดจากความเรียนรู  การสั่งสมประสบการณ  ซ้ึงมีขั้นตอนหรือ
กระบวนการเรียนรูที่มีความแตกตางกันออกไป  เจตคติจะมีความแตกตางกันแลวแตตามลักษณะของบุคคลหรือ
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ส่ิงแวดลอมและเกิดจากทางดานพฤติกรรม  โดยมีบรรทัดฐานของสังคม  เปนตัวกําหนดเจตคติในคาน
พฤติกรรมนี้  ประสบการณนั้น ๆ โดยผานการเรียนรูมานานประสบการณหรือการเพิ่มพูนความรูใหมนั้น  ก็
อาจจะไมมีผลทําใหเจตคติเกิดการเปลี่ยนแปลงได  และเจตคตินั้นยังสามารถเปนสิ่งที่จะทํานายพฤติกรรมของ
บุคคลนั้น ๆ ไดอีกดวย 
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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเร่ืองเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาพลศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2544  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาพลศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544โดย
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 

ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่กําลังศึกษาประถมศึกษาปที่2โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา2551  จํานวน  40   คน  
   

การสรางเครื่องมือ 
 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้  โดยมีลําดับสรางดังนี้ 
 1.  ศึกษาเกี่ยวกับวิชาพลศึกษาและเจตคติจากหนังสือ  เอกสาร  นิตยสาร  วารสารและรายงานการวิจัย
ตาง ๆ 
 2.นําแบบวัดทัศนคติที่มีตอวิชาพลศึกษา มาปรับปรุงในดานขอคําถามเพื่อใหสอดคลองตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 3.  นําแบบวัดทัศนคติที่มีตอวิชาพลศึกษาที่ไดปรับปรุง  เพื่อตรวจสอบคาความตรงตามเนื้อหา  แลวมา
ปรับปรุงแกไข 
 4.  นําแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษาที่ไดรับการตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไขแลวทดลองใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
 5.  นําแบบวัดทัศนคติที่มีตอวิชาพลศึกษาที่ปรับปรุงแลวมาทดลองใช  กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาปที่2   ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 40  คน  
 6.   นําแบบวัดทัศนคติที่มีตอวิชาพลศึกษาที่มีความเที่ยงและความความตรงที่เชื่อถือไดไปใชกับกลุม
ตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการสอบถามเจตคติที่มีตอวิชาชีพพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่2   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  สังกัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา 2551 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
  การวิจัยเร่ืองเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอวิชาชีพพละศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนที่มีตอวิชาพละศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปรียบเทียบเจตคติที่มีตอ
วิชาชีพพละศึกษาของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบวัดเจตคติทีมีตอ
วิชาพละศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยไดทําการปรับปรุงเนื้อหาเกี่ยวกับดานคุณคาและประโยชนของพลศึกษาทัง้ 5 
ดาน เพื่อสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จํานวนนักเรียนทั้งหมด  40 ชุด โดย
แบงเปนนักเรียนชาย 20 ชุด และนักเรียนหญิงจํานวน20 ชุด รวมทั้งสิ้น 40 ชุด และไดวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เอส พี เอส เอส ฟอรวินโดว รุน 12.0 (SPSS : Statistical Package for 
the Social Sciences for Window Version 12.0)  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 
 

 สวนท่ี 1 นําขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนโดยใชคาความถี่หา
คาจํานวนและหาคารอยละ 
 สวนท่ี 2 นําขอมูลจากแบบวัดเจตคติตอนที่ 2 เปนแบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มี
ตอวิชาชีพพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใชคาความถี่ หาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สวนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียน 
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละ เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 
  

     นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
รายการ      (N=100)       (N=100) 
 

                จํานวน     รอยละ                จํานวน    รอยละ 
 1. เพศ                100   50   100 50 
 2. อายุ 
  8 ป             20 50                  20          50 
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      นักเรียนชาย   นักเรียนหญิง 
รายการ       (N=100)       (N=100) 
     

                          จํานวน     รอยละ                จํานวน    รอยละ 
 
 3. นักเรียนชอบดูการแขงขันกีฬาหรือไม 
  ชอบ             74           74                58   58 
  ไมชอบ             26 26                42   42 

4. นักเรียนชอบเลนกีฬาหรืออกกําลังกายหรือไม 
ชอบ            86 86                62  62 
ไมชอบ            24 24                38  38 

5. ในวันหนึ่ง ๆ นักเรียนไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกายหรือไม 
ได          63 63             58 58 
ไมได           37  37   42 42 

6. นักเรียนไดใชเวลาวางในการประกอบกิจกรรมใด    
ออกกําลังกาย   35 35   18 18 

  อานหนังสือ   12 12   20 20 
  ไปเที่ยว    28 28   36 36 
  เรียนกวดวิชา     7   7   12 12 
  ดูโทรทัศน   14  14     8   8 
  อ่ืนๆ      4   4     6   6 

7. นักเรียนคิดวาวิชาพลศึกษามีประโยชนตอนักเรียนทางดานใดบาง 
ดานรางกาย   54 54   63 63 
ดานจิตใจ   12 12     9   9 
ดานอารมณ     8   8   12 12 
ดานสังคม   11 11     7   7 
ดานสติปญญา     7   7     5   5 
ดานอื่นๆ      8   8     0   0 
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จากตารางที่ 1  แสดงวา  ผูตอบแบบวัดเจตคติ  นักเรียนชายรอยละ  50  นักเรียนหญิงรอยละ 50  
นักเรียนรอยละ  74  ชอบดูการแขงขันกีฬามากวานักเรียนหญิงคือรอยละ  58  และนักเรียนชายชอบเลนกีฬา
มากกวานักเรียนหญิง คือนักเรียนชายรอยละ  86  นักเรียนหญิงรอยละ.  62  ในวันหนึ่งๆนักเรียนชายไดเลนกีฬา
หรือออกกําลังกายรอยละ  63  นักเรียนหญิงรอยละ   58  
  กิจกรรมที่นักเรียนใชประกอบในเวลาวางมากที่สุดอันดับที่ 1  คือ  นักเรียนชายออกกําลังกาย
รอยละ  35  สวนนักเรียนหญิงคือ  ไปเที่ยว  รอยละ  36    นักเรียนชายรอยละ   28   ชอบไปเที่ยว  นักเรียนหญิง
รอยละ  20  ชอบอานหนังสือเปนอันดับ  2    อันดับที่ 3  นักเรียนชายรอยละ  14  ชอบไปเที่ยว  และนักเรียน
หญิงชอบออกกําลังกายรอยละ  18   อันดับที่  4  นักเรียนชายรอยละ  12  ชอบอานหนังสือ   นักเรียนหญิงรอย
ละ  12  ชอบเรียนกวดวิชา  อันดับที่  4  นักเรียนชายรอยละ  7  ชอบเรียนกวดวิชา  สวนนักเรียนหญิงชอบดู
โทรทัศน  รอยละ  8  และชอบประกอบกิจกรรมอื่นๆในเวลาวางเปนลําดับที่ 5  เปนนักเรียนชายรอยละ  4  และ
นักเรียนหญิงรอย ละ  6   นักเรียนชายเห็นวาวิชาพลศึกษามีประโยชนทางดานรางกายรอยละ  54  ทางดานจิตใจ
รอยละ  12   ทางดานอารมณรอยละ  8  ทางดานสังคมรอยละ  11 ทางดานสติปญญารอยละ  7  และทางดาน
อ่ืนๆรอยละ  8    สวนนักเรียนหญิงเห็นวาวิชาพลศึกษามีประโยชนทางดานรางกายรอยละ  63  ทางดานจิตใจ
รอยละ  9  ทางดานอารมณรอยละ  12  ทางดานสังคมรอยละ  7   ทางดานสติปญญารอยละ  5  และทางดานอื่นๆ
รอยละ  0 
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สวนที่ 2        แบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้น   
                      พื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
ตารางที่ 2    คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเจตคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีตอ 
          วิชาพลศึกษา 
             (N=200) 
  เจตคติท่ีมีตอวิชาพลศึกษา  
                           X          S.D            ระดับของเจตคติ 
1.  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่มีสาระความรูและมีคุณคาควรแกการศึกษา           4.94           .84 เห็นดวยมาก 
2.  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่มีความสําคัญตอผลการเรียนในอนาคต 
      ของขาพเจา              4.48           .90 เห็นดวย 
3.  วิชาพลศึกษาไมควรบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน         4.99         1.03 ไมเห็นดวยมาก 
4.  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่ใชแตกําลังไมไดใชความคิด          4.60         1.20 ไมเห็นดวยมาก 
5.  วิชาพลศึกษาควรเปนวิชาบังคับในทุกชวงชั้นป          4.36         1.12 เห็นดวย 
6.  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่นาสนใจและสนุกสนาน          5.07           .94 เห็นดวยมาก 
7.  ควรเพิ่มเวลาเรียนในวิชาพลศึกษาใหมากขึ้นกวาเดิม         4.45         1.24 เห็นดวย 
8.  วิชาพลศึกษาเปนวิชาที่ขาพเจาอยากศึกษาเพิ่มเติม         4.18         1.18 เห็นดวย 
9.  การเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเปนการเสียเวลาและ          
    ไมมีประโยชนตอรางกาย            4.94         1.27       ไมเห็นดวยมาก 
10. ถาเลือกวิชาเรียนไดจะไมเลือกเรียนวิชาพลศึกษา         4.25         1.48 ไมเห็นดวย 
11. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน เชน  การเดิน  การยกของ          
      นับวาเปนการออกกําลังกายที่เพียงพอแลว          3.51         1.19  ไมเห็นดวย 
12. วิชาพลศึกษาชวยใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย        5.09           .93 เห็นดวยมาก 
13. การออกกําลังกายชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บได          5.52           .69          เห็นดวยมากที่สุด 
14. วิชาพลศึกษามีความสําคัญตอพัฒนาการและการเจริญเติบโต 
      ของรางกาย              5.30           .77 เห็นดวยมาก 
15. การมีสุขภาพที่สมบูรณเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา         5.48           .76 เห็นดวยมาก 
16. การออกกําลังกายทําใหนักเรียนสกปรก          4.06         1.26 ไมเห็นดวย 
17. ทักษะการเคลื่อนไหวที่ไดจากการเรียนวิชาพลศึกษาเปน 
      ส่ิงที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได         4.80           .89 เห็นดวยมาก 
18. วิชาพลศึกษาชวยสงเสริมศิลธรรม  จรรยาและระเบียบวินัย 
      ใหแกนักเรียน             4.65           .99 เห็นดวยมาก 
19. วิชาพลศึกษาทําใหนักเรียนขาดความเชื่อมันในตนเอง         4.25         1.39 ไมเห็นดวย 
20. ความมีน้ําใจนักกีฬาฝกใหการเรียนวิชาพลศึกษา         5.05           .98 เห็นดวยมาก 
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             (N=200) 
  เจตคติท่ีมีตอวิชาพลศึกษา  
                           X          S.D            ระดับของเจตคติ 
21.  วิชาพลศึกษากอใหเกิดผลทางรางกายแตไมเกิดผลทางจิตใจ       3.87          1.32 ไมเห็นดวย 
22.  วิชาพลศึกษาทําใหทราบถึงความมีน้ําใจของเพื่อน        5.04            .95 เห็นดวยมาก 
23.  วิชาพลศึกษาชวยเสริมสรางในเรื่องการควบคุมอารมณ        4.80          1.00 เห็นดวยมาก 
24.  วิชาพลศึกษาชวยผอนคลายความตึงเครียด         5.00          1.00 เห็นดวยมาก 
25.  การออกกําลังกายชวยระบายความคับของทางอารมณได       4.84          1.08 เห็นดวยมาก 
26.  การออกกําลังกายเปนสิ่งที่ซํ้าซากนาเบื่อหนาย         4.51          1.31 ไมเห็นดวยมาก 
27.  การที่ไดออกกําลังกายเปนประจําจะทําใหเปนผูที่มีอารมณ       5.11            .95 เห็นดวยมาก 
       ราเริง  แจมใส 
28.  วิชาพลศึกษาชวยฝกใหรูจักหนาที่และความรับผิดชอบ        4.76            .95 เห็นดวยมาก 
29.  ส่ิงที่ไดจากการเรียนวิชาพลศึกษามีคุณประโยชนาตอ        4.73            .92 เห็นดวยมาก 
       การดําเนินชีวิตในสังคม 
30.  ความสามัคคีจะเกิดขึ้นไดถาไดฝกฝนการเลนเปนทีมบอยๆ        5.22           .88 เห็นดวยมาก 
31.  กติกาการแขงขันเปนเรื่องอยากที่จะปฏิบัติตามได         3.70         1.41 ไมเห็นดวย 
32.  วิชาพลศึกษาทําใหมีเพื่อนมากขึ้น           4.91           .99 เห็นดวยมาก 
33.  การเรียนวิชาพลศึกษาไมไดฝกใหนักเรียนใชความคิด         4.11         1.47 ไมเห็นดวย 
        ในการแกปญหา 
34.  ผูที่ชอบเรียนวิชาพลศึกษามักเปนคนเรียนหนังสือไมเกง        4.23         1.36 ไมเห็นดวย 
35.  วิชาพลศึกษาไมไดชวยเสริมสรางความคิดสรางสรรค         4.18         1.41 ไมเห็นดวย 
36.  นักเรียนจะใชเหตุผลเปนสําคัญในการตัดสินใจทุกครั้ง         4.72         1.03 เห็นดวยมาก 
       ระหวางการแขงขันกีฬา  
37.  นักเรียนสามารถนําวิธีการคิดแกปญหาในการเลนกีฬา         4.81         1.03 เห็นดวยมาก 
        ไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆและในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

 จากตารางที่ 2  แสดงวานักเรียนระดับประถมศึกษาปที่2  มีเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษาโดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 4.14  คะแนน  อยูในระดับที่เห็นดวยของระดับเจตคติเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่
มีคาเฉล่ียของคะแนนเจตคติอยูในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรก  ไดแก  1.  การออกกําลังกายชวยปองกันโรคภัย
ไขเจ็บได  (ขอ 13)  คาเฉลี่ยของคะแนน  5.52  ระดับเจตคติคือ  เห็นดวยมากที่สุด  2.การมีสุขภาพที่สมบูรณเปน
ส่ิงที่ทุกคนปรารถนา (ขอ 15)  คาเฉลี่ยของคะแนน 5.48 ระดับของเจตคติคือ  เห็นดวยมาก  3.วิชาพลศึกษามี
ความสําคัญตอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของรางกาย (ขอ 14 )  คาเฉลี่ยของคะแนน  5.30  ระดับของเจตคติ
คือ  เห็นดวยมาก  4.ความสามัคคีจะเกิดขึ้นไดถาไดฝกฝนการเลนเปนทีบอยๆ (ขอ 30)  คาเฉลี่ยของคะแนน 5.22  
ระดับเจตคติคือ  เห็นดวยมาก  และ   5. การที่ไดออกกําลังกายเปนประจําทําใหเปนผูที่มีอารมณราเริง  แจมใส 
(ขอ 27)  คาเฉลี่ยของคะแนน  5.11  ระดับของเจตคติ คือ  เห็นดวยมาก 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปลาย และขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเร่ืองเจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีตอวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรหารศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544   เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มี
ตอวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปรียบเทียบเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา
ของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ผูวิจัยไดใชแบบวัดเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษาเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนปที่ 3 จํานวน 200  คน ไดรับแบบวัดเจตคติคืนทั้งสิ้น 
200 ชุด คิดเปนรอยละ 200 ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติทั้งหมดดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เอส พี เอส เอส ฟอร วิน โดว รุน 12.0 (SPSS ; Statistical Package for the Social Sciences 
for Window Version 12.0) เพื่อหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน เพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แลวนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สถานภาพทั่วไปของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  2 
ผูตอบแบบวัดเจตคติ เปนนักเรียนชาย รอยละ 50 นักเรียนหญิง รอยละ 50ในจํานวนนี้เปน 

นักเรียนชายอายุ  14   ป รอยละ 12  อายุ 15 ป รอยละ 58 และอายุ 16 ป รอยละ 30 
 ผูตอบแบบวัดเจตคติ  นักเรียนชายรอยละ  100  นักเรียนหญิงรอยละ 100  นักเรียนรอยละ  74  

ชอบดูการแขงขันกีฬามากวานักเรียนหญิงคือรอยละ  58  และนักเรียนชายชอบเลนกีฬามากกวานักเรยีนหญงิ คอื
นักเรียนชายรอยละ  86  นักเรียนหญิงรอยละ.  62  ในวันหนึ่งๆนักเรียนชายไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกายรอยละ  
63  นักเรียนหญิงรอยละ   58  
  กิจกรรมที่นักเรียนใชประกอบในเวลาวางมากที่สุดอันดับที่ 1  คือ  นักเรียนชายออกกําลังกาย
รอยละ  35  สวนนักเรียนหญิงคือ  ไปเที่ยว  รอยละ  36    นักเรียนชายรอยละ   28   ชอบไปเที่ยว  นักเรียนหญิง
รอยละ  20  ชอบอานหนังสือเปนอันดับ  2    อันดับที่ 3  นักเรียนชายรอยละ  14  ชอบไปเที่ยว  และนักเรียน
หญิงชอบออกกําลังกายรอยละ  18   อันดับที่  4  นักเรียนชายรอยละ  12  ชอบอานหนังสือ   นักเรียนหญิงรอย
ละ  12  ชอบเรียนกวดวิชา  อันดับที่  4  นักเรียนชายรอยละ  7  ชอบเรียนกวดวิชา  สวนนักเรียนหญิงชอบดู
โทรทัศน  รอยละ  8  และชอบประกอบกิจกรรมอื่นๆในเวลาวางเปนลําดับที่ 5  เปนนักเรียนชายรอยละ  4  และ
นักเรียนหญิงรอย ละ  6   นักเรียนชายเห็นวาวิชาพลศึกษามีประโยชนทางดานรางกายรอยละ  54  ทางดานจิตใจ
รอยละ  12   ทางดานอารมณรอยละ  8  ทางดานสังคมรอยละ  11 ทางดานสติปญญารอยละ  7  และทางดาน
อ่ืนๆรอยละ  8    สวนนักเรียนหญิงเห็นวาวิชาพลศึกษามีประโยชนทางดานรางกายรอยละ  63  ทางดานจิตใจ
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รอยละ  9  ทางดานอารมณรอยละ  12  ทางดานสังคมรอยละ  7   ทางดานสติปญญารอยละ  5  และทางดานอื่นๆ
รอยละ  0 

2. เจตคติของนักเรียนระดับมัธยมมศึกษาปที่  3  ที่มีตอวิชาชีพพลศึกษา 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่2  มีเจตคติที่มีตอวิชาพลศึกษา       โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยของ 

คะแนนเจตคติ 4.14  คะแนน อยูในระดับที่เห็นดวยของระดับเจตคติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติอยูในระดับมากที่สุด 5 อันดับแรกไดแก 1.การออกกําลังกายชวยปองกันโรคภัยไข
เจ็บได (ขอ 13) คาเฉลี่ยคะแนน 5.52 ระดับของเจตคติ คือ เห็นดวยมากที่สุด 2. การมีสุขภาพที่สมบูรณเปนสิ่งที่
ทุกคนปรารถนา (ขอ 15) คาเฉลี่ยของคะแนน 5.48 ระดับของเจตคติ คือ เห็นดวยมาก 3. วิชาพละศึกษามี
ความสําคัญตอพัฒนาการและการเจริญเติบโตของรางกาย (ขอ 14) คาเฉลี่ยของคะแนน 5.30 ระดับของเจตคติ
คือ เห็นดวยมาก 4. ความสามัคคีจะเกิดขึ้นไดถาไดฝกฝนการเลนเปนทีมบอย ๆ (ขอ 30) คาเฉลี่ยของคะแนน 
5.22 ระดับของเจตคติคือ เห็นดวยมาก และ 5. การไดออกกําลังกายเปนประจําจะทําใหเปนผูที่มีอารมณแจมใน
ราเริง (ขอ 27) คาเฉลี่ยของคะแนน 5.11 ระดับของเจตคติคือ เห็นดวยมาก 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการวิจัยเร่ือง เจตคติของนักเรียนประถมศึกษาปที่2  ที่มีตอวิชาพละศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวานักเรียนสวนมากมีเจตคติตอวิชาพลศึกษาอยูในเกณฑที่เห็นดวย โดยขอที่
นักเรียนมาคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติมากที่สุด ไดแก การออกกําลังกายชวยปองกันโรคภัยไขเจ็บได แสดงวา
นักเรียนเห็นวาวิชาพละศึกษาสามารถที่จะสรางเสริมสุขภาพรางกายใหมีความสมบูรณและปองกันการเกิด
โรคภัยไขเจ็บได ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกลุมสาระการเรียนรู   
สุขศึกษาและพละศึกษา ในสาระที่ 4 : การสรางเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค มาตรฐาน พ 4.1:
เห็นคุณคาและมีทักษะในการสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันโรคและการสรางเสริม
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช,2544) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
นภพร  ทัศนัยนา (2521) ที่พบวานักศึกษาสวนใหญมีความสนในเขาใจและมีเจตคติที่ดีตอวิชาพละศึกษาและ
เห็นดวยอยางยิ่งกับประโยชน คุณคาและความสําคัญของวิชาพละศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนาเอกบุคคลและ
สังคม มีความเชื่อในทางบวก (Positive) เกี่ยวกับการออกกําลังกายวาการออกกําลังกายสม่ําเสมอและถูก
หลักเกณฑจะชวยสรางภูมิคุมกันใหแกรางกายได 
 สวนขอที่คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติของนักเรียนนอยที่สุด ไดแก การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน เชน 
การเดิน การยกของ นับวาเปนการออกกําลังกายที่เพียงพอแลว ทั้งนี้อาจเกิดจากความรูความเขาใจและเจตคติ
เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ไมถูกตอง เปนผลมาจากการที่นักเรียนไดถูกปลูกฝงคานิยมจากคนในครอบครัวและ
สังคม ตลอดจนการสั่งสมประสลการณความรูความเขาใจและสถานการณที่ตางกันจนทําใหเกิดเจตคติที่ไม
ถูกตอง เกี่ยวกับการออกกําลังกายสอดคลองกับสุชาและสุรางค  จันทรเอม (2518) ที่วา “บุคคลแตละคนตองมี
ทัศนคติตอสภาพการเดียวกันหรือตอบุคคลเดียวกันแตกตางกันออกไปหลายลักษณะแลวแตประสบการณของ
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บุคคลนั้น” และทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด ประสบการณมีอิทธิพลอยาง
มากตอทัศนคติส่ังสมประสบการณเปนอยางมาทั้งทางตรงและทางออมโดยผานกระบวนการปะทะสังสรรคกับ
ส่ิงตาง ๆ ในสังคม มีผลโดยตรงตอทัศนคติ (จิระวัฒฯ  วงศสวัสดิ์วัฒน,2538) จากที่กลาวมาขางตนจึงนาจะเปน
ผลทําใหเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  มีเจตคติเร่ืองที่วา การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน เชน การเดิน 
การยกของ นับวาเปนการออกกําลังกายที่เพียงพอแลว นั้นมีคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติที่นอยที่สุด 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 1. การเรียนการสอนพลศึกษานั้น ควรคํานึงถึงเทคนิคและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพความสนใจและ
ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ทั้งความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางระหวางเพศ เปนสิ่งที่สําคัญอยาง
มากเพราะจากผลการวิจัยในครั้งนี้สงผลอยางชัดเจนกับเจตคติของนักเรียน ตลอดจน สถานที่ อุปกรณ การสราง
แรงจูงใจใหกับนักเรียนและตองมีการใชจิตวิทยาในการสอนควบคูกันไปดวย ครูพลศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีศักยภาพที่พรอมในดานความรู และรางกายและเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน จะเปนสิ่งที่ชวยใหวิชา
พลศึกษาและภาพลักษณของครูพลศึกษานั้นไดรับการยกยอง ช่ืนชม และเปนที่ยอมรับมากในสังคม 
 2. ครูผูสอนควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ และทําการศึกษาเพิ่มเติมตลอดจน
ทําความเขาใจกับหลักสูตรของการศึกษาและรูจักประยุกตใชใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมของ
โรงเรียนของตน เพื่อใหการเรียนการสอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค 
 3. ควรท่ีจะปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพพลศึกษาตั้งแตในวัยเด็ก ซ่ึงตองเกิดจากความ
รวมมือหลาย ๆ ฝาย ทั้งผูปกครอง ครูผูสอน ผูบริหาร ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของและตองปฏิบัติใหเกิดขึ้น
และตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 4. กิจกรรมพลศึกษาที่นํามาสอนควรเปนกิจกรรมที่มีความเหมาสมกับสภาพสิ่งแวดลอมเพราะ
ส่ิงแวดลอมนั้นสงผลตอเจตคติได และควรเปนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนําทักษะไปใชในชีวิตประจําวันได 
 5. วิชาพลศึกษานั้นควรเปนวิชาที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด เพราะจากสังคมในปจจุบันการเลนกีฬา
หรือการออกกําลังกายเปนส่ิงที่ทั่วโลกใหความสนใจและเห็นถึงประโยชนและความสําคัญเปนอยางมาก ดังจะ
เห็นไดจากทางสื่อตาง ๆ หรือผานทางอินเตอรเน็ต ในยุคปจจุบันที่ขอมูลขาวสารเขาถึงสูสังคมไดอยางรวดเร็ว 
ครูพลศึกษาควรหาทางที่จะเผยแพรความรูความเขาใจและคุณประโยชนของวิชาพลศึกษาผานทางสื่อตาง ๆ 
เหลานี้ เพื่อใหสอดคลองกับปจจุบันที่เปนยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดน 
 6. ในการจัดเตรียมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในปจจุบัน ผูสอนควรใหสังคมในทองถ่ินเขามามี
สวนรวมตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดไว นอกเหนือไปจากที่ไดมุงเนนให
นักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวิชาพลศึกษาแลว เพราะจะเปนการสรางใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีมากขึ้นตอ
วิชาพลศึกษา เมื่อชุมชนหรือสังคมนั้นเขามามีสวนรวมก็จะทําใหเกิดความรูสึกวาวิชาพลศึกษานั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะทําใหสงผลใหไปยังเด็กนักเรียนโดยที่ผูปกครองเห็นความสําคัญและสนับสนุนใหเลน
กีฬาหรือออกกําลังกาย ตลอดจนเปนการปลูกฝงคานิยมและเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษาสืบเนื่องตอไปในอนาคต 
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