
ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา พลศึกษา  ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
                        ระดับชั้น  ประถมศึกษาป 4 /1   โรงเรียนอัสสัมนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ภูมิหลัง   
   
  ปจจุบันการเรียน วิชาพลศึกษา  การออกกาํลังกายเขามาเกี่ยวของในชีวติประจําวนัอยาง   
หลีกเหล่ียงไมได  และในกระบวนการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนเปาหมายสูงสุดของการจัดการเรียน 
การสอน   จึงจาํเปนตองปรับใหสอดคลองกับนักเรียนท่ีเรียนวิชาพลศึกษา นักเรียนสวนมากใหความสนใจตอ  
การเรียนวิชา    พลศึกษาคอนขางนอย   นกัเรียนบางคนขาดเรียนบอย บางช่ัวโมงเรียนตรงกับวนัหยุดบอยจึง
ทําใหเกิดผลกระทบตอการเรียนการสอน  ดังนั้นครูผูสอนจึงไดศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเพื่อเปน
แนวทางในการปรับการสอนในวิชาพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
 

  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจยัมีความเหน็วาพฤติกรรมการรียนของนักเรียนวิชาพลศึกษาปจจุบัน
มีปญหาอยูมากและไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร  ผูวิจยัไดนําแนวทางการศึกษาปจจุบันมาปรับปรุงให
สอดคลองกับระดับท่ีศึกษาตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4/1    โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา    เพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการสอน   วิชาพลศึกษาให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และเพ่ือประโยชนของการศึษาในคร้ังตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  เพื่อสํารวจศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 ในวิชาพลศึกษา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ประชากร  
          ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4 / 1 
 

2. กลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1                 
                       จํานวน  51  คน 
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3. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 

วิจัยเชิงสํารวจ 
3.1 ตัวแปรอิสระ 

                                             ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก พฤติกรรมการเรียนวิชาของนกัเรียน
ระดับช้ันประศึกษาปท่ี 4 /1   ในวิชาพลศึกษา 
 3.2  ตัวแปรตาม   ไดแก 
       การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/ 1 -       
ในวิชาพลศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา 
 
ขอตกลงเบื้องตน 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสํารวจ 
2. ผูวิจัยถือวาสํารวจพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา              

ปท่ี 4/ 1   ในวชิาพลศึกษา 
       

คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 

 เพื่อใหความหมายหรือขอความท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนท่ีเขาใจและส่ือความหมายให
ตรงกัน จึงกําหนดความหมายของคําท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.  ป.4  หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี4 / 1  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา 
 2.  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําท่ีเกดิข้ึนจากการปฏิบัติจริงในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา 
 3.  การวัดและประเมินผล  หมายถึง  การปฏิบัติจริงตามสภาพผลหรือกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติจริง 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. สามารถนําไปปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัมุงศึกษาพฤติกรรมการเรียน วิชาพลศึกษา  ระดบัช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 / 1  ในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    จังหวดันครราชสีมา    ผูวิจัยไดกําหนดตาม
แนวทางนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเกีย่วของในสาระสําคัญดังนี ้
 

1. พลศึกษา 
1.1 ความหมายของวิชาพลศึกษา 
1.2 ประโยชนของการออกกําลังกายวิชาพลศึกษาชวงช้ันท่ี  1 
1.3 หลักในการออกกําลังกายโดยท่ัวไป 
1.4 โทษของการออกกําลังกาย 

 2.  พลศึกษากบัการศึกษา 
  2.1  การงานกบัการเรียนการสอน 
  2.2  ทฤษฏีการสอนและการเรียนรูวิชาพลศึกษา 
  2.3   การประเมินผล 
 3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
1.  การพลศึกษา 
              1.1  ความหมายของการพลศึกษา 
                      พลศึกษา  เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของรางกาย  โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนส่ือกลางทํา
ใหเกิดการเรียนรู ทักษะ มีความสนุกสนาน  มุงหวังใหมีการพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา 
                      กิจกรรมทางพลศึกษา  การออกกําลังกาย หรือการเลนกีฬา  ตองมีความเกี่ยวของกับสมรรถภาพ
ทางกาย  ซ่ึงตองเปนไปตามหลักความแตกตางของแตละบุคคลซ่ึงไมเทากัน 
                      1.  การออกกําลัง เชน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ  แอโรบิกแดนช  กายบริหารในทาตาง ๆ เพื่อ        
ยึดเสนยึดสาย  หรือสรางความแข็งแรงใหกบักลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย 
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                       2.  การเลนกีฬาในรวมและกลางแจง  ยังอาจแบงไดเปนประเภทบุคคลและทีม  เชน แบดมินตัน  
เทเบิลเทนนิส  วายน้ํา กอลฟ ฟุตบอล  ตะกรอ  วอลเลยบอล จักรยาน เปน 
                        3.  เกมสนุกสนานหรือกฬีาพื้นบาน  เชน ชักเยอ เกาอ้ีดนตรี วิ่งกะลา เปนตน 
การออกกําลังกาย  (Exercise)  คือ การใชกลามเนื้อและอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทํางานมากกวา                 
การเคล่ือนไหวอิริยาบท  การออกกําลงกายท่ีดีและถูกตองนั้นควรกระทําอยางสมํ่าเสมอ  เหมาะสมกับ       
เพศ  วยั  สภาวะรางกายของตนเอง และควรปฏิบัติตามข้ันตอน เชน  มีการอบอุนรางกาย  (Warm Up)        
การออกกําลังกาย  (Exercise)  และลดสภาวะของรางกาย  (Cool Down) 
               การออกกําลังกาย  การบริหารรางกาย  การเลนกีฬา  ส่ิงเหลานี้ถือเปนกิจกรรมทางพลศึกษาท่ีให
รางกายเกดิการเคล่ือนไหวออกแรงในลักษณะตาง ๆ กนัไป  ผลที่ตามมาคือ  ทําใหรางกายเกิดภาวะสุขภาพท่ี
สมบูรณ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  รางกายแข็งแรง  ไมทุพพลภาพ  รวมถึงสามารถดํารงชีพอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 
  2.  ประโยชนของการออกกําลังกาย 
               การออกําลังกายมีผลตอสุขภาพของผูนั้น โดยตรง คือ 
                        1.  ทําใหระบบตาง ๆ ของอวัยวะในรางกายทํางานมีประสิทธิภาพดีข้ึน  เชน  ปอด หวัใจ     
เสนเลือด  กลามเนื้อ  กระดูก  ขอตอ  การส่ังงานของระบบประสาท  เปนตน  อันเนื่องมาจากออกซิเจนไป
เล้ียงทุกสวนของรางกายดีข้ึน 
                         2.  ปองกันความอวน  เสริมสรางทรวดทรงของรางกาย  ทําใหงดงามไดสัดสวน  กลาวคือ
น้ําหนกัและสวนสูงมีความเหมาะสมตามวัย 
                        3.  ทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ  ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรคดีข้ึน  ปราศจากโรคภัย    
ไขเจ็บ   ชีวิตยนืยาว  ดํารงชีพในสังคมไดอยางมีความสุข   การเจริญเติบโตในวยัเดก็จะดี  ชวยเพิม่ความสูงได
มากข้ึน 
                         4.  ลดความเครียด  ชวยแกอารมณเศรา  ชวยใหนอนหลับดีข้ึน  และความจําดี  หลักการออก
กําลังกายรางกายเกิดความเหนื่อยลา  อยากพักผอน  ทําใหนอนหลับสนิท  เม่ือต่ืนข้ึนจึงสดช่ืน 
                          5.  ชวยในการขับถายของเสียออกจากรางกาย  ทําใหผิวหนังขับเหง่ือออกมากข้ึน 
                          6.  ชวยใหระบบการยอยอาหารทํางานดข้ึีน  ไมเกิดอาการทองผูก  มีการขับถายตามเวลาปกติ 
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                           7.  ลดการทํางานของหัวใจ  ทําใหชีพจรเตนชาลง  อีกทั้งปองกันการเกิดโรคหวัใจ  อันมี
สาเหตุมาจากเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน  ซ่ึงจะชวยลดระดับคลอเลสเทอรอลและไตรกชลีเชอไรด  
                           8.  ทําใหมีความเชื่อม่ันสูง  กลาตัดสินใจ  มีภาวะการเปนผูนํา  บุคลิกภาพสงางาม อีกท้ัง 
ชลอความแกชรา  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากสุขภาพรางกายมีความสมบูรณ แข็งแรง  และมีสภาพจติใจอารมณ
ม่ันคง 
                           9.  ปองกันความเส่ือมของรางกายตามธรรมชาติ  เชน  ความออนแรงของกลามเนือ้  อาการ
ปวดเม่ือยตามกระดกูและขอตอ เปนตน 
                           10.  เลือดไปเล้ียงสมองมากข้ึน  ความคิดแจมใส  มีความคิดสรางสรรค   มีไหวพริบใน     
การแกไขปญหาซ่ึงสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตได 
 

ตารางแสดงชนิดของการออกกําลังกายตามกลุมอายุ 

อายุ กิจกรรมออกกําลังกาย 
1 – 10  ป  วิ่ง   กายบริหาร  เกมเบ็ดเตล็ด  วายน้ํา  ยมินาสติก 
1 – 16  ป  กีฬาตาง ๆ เชน วายนํ้า  ฟุตบอล  กรีฑา วอลเลยบอล ฯลฯ 
17 – 35 ป  การออกกําลังกายเฉพาะสวนท่ีตองการเสริมสรางความแข็งแรง 
36 – 55 ป  วายน้ํา  จักรยาน  กายบริหาร  วิ่งเหยาะ ๆ  

56 ป  วายน้ํา  เดิน  จกัรยาน  กายริหาร  เปตอง 
 
3.  หลักในการออกกําลังกายโดยท่ัวไป 
                            หลักในการออกกําลังกายโดยท่ัวไป   มีดังนี ้
 1.  ทําอยางคอยเปนคอยไป  คือ  เร่ิมตนดวยการออกกําลังกายแตนอย  ใชวิธีงาย ๆ และ
คอยเพิ่มปริมาณความยากข้ึนไปเปนลําดบั 
                                    2.  ตองใหทุกสวนของรางกายไดออกกําลัง  ไมควรใหเปนแคสวนใดสวนหนึง่  
มิฉะนั้นจะไมเกิดผลครบถวนทุกสวนของรางกาย 
 3.  การออกกําลังกายจะตองทําอยางเสมํ่าเสมอ  อาจจะทาํทุกวัน  ทุกสองวัน  หรือ     
ทุกสามวันแลวแตโอกาสและความสะดวก  แตควรออกกาํลังกายตามเวลาท่ีกําหนดไว  เชน  เวลาเชา  เวลาเยน็  
หรือในตอนคํ่าก็ได  เพราะอากาศจะไมรอนเกินไป 
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 4.  ในรายท่ีมีโรคประจําตัว  เชน  เปนโรคถุงลมโปงพอง  โรคหัวใจ                         
โรคกระดูก  ฯลฯ  ควรปรึกษาแพทยกอนทีจะออกกําลังกาย 
 5.  ควรสวมใสเส้ือผาหรือรองเทาใหเหมาะสมกับการออกกําลังกายในแตละชนิด 
3.   โทษของการออกกําลังกาย 
 โทษของการออกกําลังกาย  มีสาเหตุดังตอไปนี ้
 1.  เกิดจากตัวบุคคล 
  1.1 ไมมีทักษะ 
  1.2 การฝกปฏิบัติไมเปนไปตามข้ันตอน เชนไมได  Warm Up ฯลฯ 
  1.3 สภาพรางกายไมพรอม  เชน ออนเพลียมาก ฯลฯ 
  1.4  ไมมีการศกึษาหรือทําความเขาใจกับการออกกําลังกายแบบน้ัน ๆ 
  1.5  ไมรูจักประมาณความสามารถของตนเองในดานความหนัก – เบาของการ         
                                                 ออกกําลังกาย 
 2.  เกิดวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกาย 
  2.1 ไมมีความม่ันคงแข็งแรง  ชํารุดเสียหาย 
  2.2  ไมมีความรูความเขาใจในวิธีการใชงานท่ีถูกตอง  เชนการใชเคร่ืองชวยออก
กําลังกาย หรือ Weight  Training   ซ่ึงปจจุบันมีมากมายใหเลือกตามความเหมาะสมกับสภาพของ                 
แตละบุคคลฯลฯ 
  2.3  ใชวัสดุอุปกรณไมเหมาะสม เชน ใชรองเทา  Jogging    
  2.4  ละเลยหรือไมใชเคร่ืองปองกันการบาดเจ็บ  หมวกนริภัย  แวนกันแดด        
สนับเขา -  แขง  ผาพันเทาปองกันการลมพลิกแพลง  ฯลฯ 
 3.  เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
  3.1  สภาพอากาศรอนจัด 
  3.2  พื้นสนามที่ใชออกกําลังกายขรุขระ  มีส่ิงท่ีเปนมลพิษ  อากาศถายเทไมสะดวก 
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2.  พลศึกษากับการเรียนการสอน 
  (ชัยอนนัต : 2540)  และการเรียนรูในลักษณะนี้จึงเปนการเรียนรูท่ีมีผูเรียนเปน
ศูนยกลางไมใชครูผูสอนเปนศูนยกลางอีกตอไป 
 

 นอกจากนี้การเรียนรูตามแนว  Constructivism  จะเนนการเรียนรูในลักษณะเปนกลุม
(Cooperative  Learning)  หรือความรวมมือกันของผูเรียน  (Collaboration)   กลาวคือผูเรียนจะตองรูจกัสราง
ปฏิสัมพันธรวมกันกับผูเรียนอ่ืน ๆ ในการทํางานโดยเช่ือวาการเรียนเปนการรวมมือกัน  จะชวยฝกใหผูเรียนมี
ทักษะทางสังคม  สามารถท่ีออกไปทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ   ฝกความเปนผูนํา  
รูจักตัดสินใจ  มีความสามารถในการจดัการส่ือสารกับผูอ่ืน  และแกปญหาขอขัดแยงในการทํางานกันได      
(จิราภรณ:2540) 
 บทบาทของผูสอนตามแนว  Constructivism  จะเปล่ียนแปลงไปจากบทบาทเดิม  
กลาวคือจากการท่ีเปนผูคอยปอนเนื้อหา (Impart)  ผูสอนตองมีหนาท่ีเปนผูจัดการท่ีคอยสรางบรรยายกาศ       
การเรียนรูโดยการสรางโจทย  กิจกรรมสรางสรรค  ปญหาที่นาสนใจและทาทายซ่ึงรอคอยการแกไขจาก
ผูเรียนผูสอนจะตองคอยกระตุนใหผูเรียนคิดอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ท่ีสําคัญก็คือ  ผูสอนจะตองเปนผู 
แนะนํา (Facilitator) หรือ โคช  (Coach) นั่นคือ  ท่ีจะตองคอยแนะนํา ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถสราง    
ความเขาใจและสรางองคความรูจากประสบการณตรงของตน  โดยปราศจากความพรอมของผูเรียน  เชน 
ขาดทักษะเบ้ืองตนในการแกปญหาหรือทักษะในการสรรคสรางความคิดขาดคําแนะนาํหรือขอมูลเบ้ืองตนมี
เพียงพอในการปฏิบัติจะทําใหเกิดผลลัพธท่ีไมตองการแทนได 

2.3.2 รูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอน  ในแนว Constructivism  นี้จะตองมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้คือ 

2.3.2.1 เนนทักษะการเรียนเปนกลุมของผูเรียน 
2.3.2.2 เนนทักษะการทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
2.3.2.3 เนนบทบาทการเปนโคช  ท่ีปรึกษา   “ผูแนะนํา”  มากกวาการเปน “ผูสอน หรือ

ช้ีนํา”   ในลักษณะเดิม ๆ โดยตองอนุญาตใหผูเรียนชักถามเพ่ือเปนแนวทางการ
นําไปสูขอสรุปของตนเองได 

2.3.2.4 ผูสอนตองยินดีใหความรวมมือท่ีจะเปนผูเรียนและสามาราถรวมอภิปรายของ
ตนเองได 
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2.3.2.5 ผูสอนตองใชเวลาใครครวญ  ไตรตรองมากข้ึนเกีย่วกับเปาหมายหรือจดุประสงค

ของการสอนและความสําคัญของกิจกรรมท่ีจะสงผลตอการบรรลุจุดประสงค     
นั้น ๆ  ของผูเรียนมากกวาการไดรับเนื้อหาตามบทเรียน 

               2.3.3   กิจกรรมของผูเรียน 
 ในการจดัการเรียนการสอนโดยทฤษฏี  Constructivism  นี้จะตองมีการจัดหากิจกรรม
ใหผูเรียนโดยกิจกรรมจะตองมีลักษณะดังนี้ 

2.3.3.1 กิจกรรมท่ีตองการผูเรียนใหลุกจากที่นั่ง  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและ
รูสึกมีสวนรวมในกจิกรรม 

2.3.3.2 กิจกรรมท่ีตองการผูเรียนใหทําการทบทวนแกไขงานของตนเองท้ังนี้  เพื่อเปน     
การประเมินความกาวหนาของตนเอง 

2.3.3.3 กิจกรรมท่ีกนิเวลาพอสมควร  ซ่ึงเกี่ยวกับปญหาในโลก (ปญหาซ่ึงเกิดข้ึนรอบตัว)  
ของผูเรียนจริง ๆ  เพื่อใหเกิดความหมายตอผูเรียน  และชวยใหการถายทอด          
การเรียนรูเปนไปอยางงายดาย 

2.3.3.4 กิจกรรมซ่ึงสามารถนําไปใหผูอ่ืนใชไดจริง   เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาส่ิงท่ีทําอยูนั้น
สามารถนําไปทําประโยชนไดในชีวิตเพื่อใหเกิดประโยชนและมีความหมายตอผูอ่ืน 

2.3.3.5 กิจกรรมซ่ึงใหผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอตามความสามารถ  ตามความถนัดและความ
สนใจเพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่ไดควบคุมการเรียนการสอน 

2.3.3.6 กิจกรรมซ่ึงใหผูเรียนสามารถท่ีจะสํารวจหวัขอตามความสามารถปราศจากคําส่ังท่ี
เขมงวดเกินไป  เพื่อใหผูเรียนมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางอิสระเพ่ือใหผูเรียน
สามารถสรางสรรคงานของตนไดอยางเต็มท่ี 

2.5   การประเมินผล 
 การประเมินผลการเรียนตามแนว (Constructivism )  จะผสมผสานกันกบักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนนการใหผูเรียนรูจักการประเมินผลความกาวหนาในการเรียนการสอนของตนเองรวมท้ัง
การใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขณะทํากจิกรรม รวมท้ังการประเมินผลจากกิจกรรมหรือ
ผลงานท่ีไดสรางทําข้ึน  หรือ Portfolio  ซ่ึงไดแก  ช้ินงานตาง ๆ ท่ีผูเรียนไดรวบรวมตัวอยางงานไว  ซ่ึง
จะสะทอนความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียนไว  

2.5.1 จากการตรวจแบบฝกหัด          2.5.3   จากการทดสอบระหวางภาคเรียน 
2.5.2 จากการทดสอบกอนเรียน         3.5.4   จากการทดสอบหลังเรียน   
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                                                                    บทที ่ 3 
              

    วิธีดําเนินการวิจัย 
 

                        การวิจยัเร่ืองนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา    ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4/1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา     ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้

1. ประเชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ขอบเขตเน้ือหาและตัวแปรท่ีศึกษา 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
4. การสรางเคร่ืองมือ 
5. การเก็บรวมรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                      1.1   ประชากรที่ใชการวิจยั 
                             ประชากรที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก  นักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 /1                 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา   จํานวน  51 คน 
 

ตาราง  1   แสดงประชากรนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4/7-8  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 
 

ระดับชั้น จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง หมายเหตุ 
ป.4/1 51 51  
รวม 51 51  
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1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยั 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี้  โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง                    
(Purposive  Sampling)  โดยกําหนดนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4/1   จํานวน 51 คน 

 

2.  ขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา 
 

       2.1   ขอบเขตเนื้อหา   การศึกษาพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอนวชิาพลศึกษา        
ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที  4/1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา  
โดยมีขอบเขตเน้ือหาดังนี้    พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน  
       2.2   แปรท่ีศึกษา  ประกอบดวย    
 1.  เพศ     อาย ุ     
 2.  พฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษา   
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

             1.   ลักษณะของเคร่ืองมือ   เปนแบบสอบถามเพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1  เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ    
               (Check  List)  เกีย่วกับ  อายุ   เพศ  ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 
ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  สําหรับนกัเรียนระดับช้ัน
ประถมศึษาปท่ี  4/1  ดังนี้   พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน   
               2.  ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
                       2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร  ตํารา  และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
                       2.2  กําหนดคํานิยามและตัวแปรท่ีตองการศึกษา 
                       2.3  ศึกษาวตัถุประสงคของการวิจัย 
                       2.4  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
                       2.5  นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ตรวจสอบความตรีงเชิงเนื้อหา 
                               (Content  Validity) 
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2.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
2.7 นําแบบสอบถามไปทดลองใช   กับนักเรียนระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 4/2                       

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จํานวน  20  คน  เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) 
โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cornbach’s Alpha – Coefficient)  ได    
  คาความเท่ียง    =  0.86 

                  2.8     ปรับปรุงแบบสอบถามจัดพิมพเพื่อใชในการเก็บขอมูล 
           

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 

                      ในการเก็บรวมรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนตาง ๆ  ดวยตัวเองดังนี ้
1. ประชุมนักเรียนเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการวิจยัและอธิบาย

รายละเอียดตาง ๆ จากนั้นจึงกําหนดวนัเวลาท่ีจะทําการทดสอบ 
2. ทําการทดสอบนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง  โดยแบงการแจกแบบสอบถาม  51  ฉบับ

ปรากฏวาจากแบบสอบถาม  ท้ังหมด  51  ฉบับ  ไดรับคืน  51  ฉบับ  และเปนฉบับ
สมบูรณท้ังหมดคิดเปนรอยละ  100 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

                 วิจยัไดใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล  ประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  for  Windows  (Statistical  Package  for the Social Science) 

 ซ่ึงใชสถิติคารอยละ  (%),  คาเฉล่ีย  ( x),    และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดังนี ้
1. ตอนท่ี 1  สภาพของนักเรียนวิเคราะหโดยหาคารอยละ  (Percentage)  แลวนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 
2. ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ประสงควิเคราะหโดยใช

คาเฉล่ีย (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Divition)  ซ่ึงเปน 
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แบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ           คือ 
 

พฤติกรรมการเรียนฯ มากท่ีสุด              แปลความหมายของคะแนน    =    5     คะแนน 
พฤติกรรมการเรียนฯ มาก  แปลความหมายของคะแนน    =   4    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน ปานกลาง  แปลความหมายของคะแนน    =    3    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน  นอย  แปลความหมายของคะแนน    =    2    คะแนน 
พฤติกรรมการเรียน  นอยท่ีสุด  แปลความหมายของคะแนน    =    1    คะแนน 

  
                         วิจัยไดกําหนดเกณฑการตีความหมายคาเฉล่ียโดยอาศัยเกณฑของเบสท             
        (อางใน นิมิต  ม่ังมีทรัพย  สํานักพฒันาการศึกษาศาสนา 2540 : 45 )  โดยกําหนดไวดังนี ้  
 

          คาเฉล่ียระหวาง  1.00   -  1.50    หมายถึง      มีพฤติกรรมการเรียนฯ   อยูในระดับนอยท่ีสุด 
          คาเฉล่ียระหวาง  1.51   -  2.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ   อยูในระดับนอย 
          คาเฉล่ียระหวาง   2.51  -  3.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ   อยูในระดับปานกลาง 
          คาเฉล่ียระหวาง   3.51  -  4.50   หมายถึง        มีพฤติกรรมการเรียนฯ   อยูในระดับมาก 
          คาเฉล่ียระหวาง   4.51  -   5.00   หมายถึง       มีพฤติกรรมการเรียนฯ   อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

                  ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง  โดยใชสัญลักษณใน           
การนําเสนอผลการวิเคราะห  ดังนี ้
  
 X  หมายถึง    คาคะแนนเฉล่ีย หรือคามัชฌิมเลขคณิต 
 S.D. หมายถึง    คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 N  หมายถึง    จํานวนผุตอบแบบสอบถาม 
 รอยละ หมายถึง     อัตราสวนตอรอย 
  ∑x            หมายถึง             ผลรวมของคะแนนแตละขอ    
    X =    ∑x     
                                                               N  

 
         S.D.              =    √ ∑   (x – x) 
            (N – I) 
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                                                                             บทที่ 4 
 

                                                       ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

                              ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติ                    
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา   ตามความคิดเห็นของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 /1                        
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา 
 

                        ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
ประกอบดวยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1   จํานวน  51  คน  ปรากฏผลการตรวจสอบแบบสอบถาม 
ท่ีตอบมาในสภาพสมบูรณสําหรับการวิเคราะห  จํานวน  51 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 
 

                         ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ  คาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหขอมูลจะไดเสนอเรียงตามลําดบัในประเด็นตอไปนี ้
 

1. สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
2. พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ตามความคิดเห็น

ของนักเรียน 
3. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามดังรายละเอียดตอไปนี ้

                          
                          1.   สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  ท่ีเกี่ยวกับพฤตกิรรมการการเรียนของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย  นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4/1   ไดนาํขอมูลท่ีไดมากคํานวณคารอยละ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ตอนท่ี   1  การวิเคระหขอมูลเกี่ยวกับเพศ  ระดับช้ันและสายวิชาของนกัเรียนใน  
                 การ หาคารอยละ 
 

ตาราง  2    แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ 
 

                      เพศ    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.    ชาย         27       54.00 
2.     หญิง         24       46.00 

                             รวม                                     51                                                 100.0 

 
 จากตาราง  2  แสดงวา  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม  เปนเพศหญิงจํานวน  24   คน                      
คิดเปนรอยละ    46.00    และเปนเพศชาย  จํานวน     27   คน  คิดเปนรอยละ     54.00    
          
ตาราง  3    แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาย ุ

                      อายุ    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.   อายุต่ํากวา 9 ป         -         - 
2.    อายุตั้งแต  10  ป  ข้ึนไป     51       100.0 

                                  รวม                               51                                                 100.0 

         
   จากตาราง  3  แสดงวานักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี4/1 อายุตั้งแต  10  ปข้ึนไป  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  100.0 
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ตาราง  4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจํานวนตามระดับชัน้ 

                      ระดับช้ัน    จํานวน (คน)   รอยละ 

1.    ประถมศึกษาปท่ี 4/1         51      100.00 

                             รวม                                                   51                                                 100.0 

 
 ตามราง   4    แสดงวา  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามสวนมากศึกษาในระดับ                
ช้ันประถมศึกษาปที   4/1  คิดเปนรอยละ  100.00   
 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัตกิารเรียนการสอน   ตามความคิดของนักเรียนโดย   
               หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอ 
 

ตาราง 4  แสดงคาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติการเรียนการสอน   
                ตามความคิดของนกัเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1 
 

      พฤติกรรมการฝกทักษะปฏิบัติฯ  นักเรียน  (N=50)   ระดับความคิดเห็น 
             X  S.D 

1. ความรวมมือในการปฏิบัติกจิกรรม 4.34  0.76   มาก 
2. ความพรอมของอุปกรณ   3.32  0.87   ปานกลาง 
3. ความตรงตอเวลาของการสงงาน  3.08  1.01   ปานกลาง 
4. มีการจัดการาเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 3.90  0.83   มาก 
5. มีการทดสอบหลังเรียน   4.00  0.94   มาก 

 รวม   3.72  0.88   มาก 

 จากตาราง 4  พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนดานพฤติกรรมการ การเรียนการสอน 
วิชาพลศึกษาตามความคิดเหน็อยูในระดับมาก  โดยภาพรวมคา     (x =   3.72 )   คา  S.D. =    0.88     
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  เม่ือนํามาจัดลําดับโดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี ้
 

        1.  ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับมาก     คา   (X   = 4.34)   
        2.  มีการทดสอบหลังเรียน   อยูในระดับมาก     คา   (X   = 4.00)   
        3.  มีการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง อยูในระดับมาก     คา   (X   = 3.90)   
        4.  ความพรอมของอุปกรณ       อยูในระดับปานกลาง          คา   (X   = 3.32)   
        5.  ความตรงตอเวลาของการสงงาน  อยูในระดับปานกลาง       คา   (X   = 3.08)   
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                                                                                     บทท่ี 5 
 

                                                               สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

                    การวิจัยเร่ือง     การศึกษาพฤตกิรรมการฝกทักษะปฏิบัตกิารเรียนการสอน  วิชา พลศึกษา       
ตามความคิดเห็นของนักเรียนประถมศึกษาปที  4/1    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา    จังหวดันครราชสีมา  
โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรเรียนการสอน วิชา  พลศึกษา 
 

                     ผูวิจัยศึกษาคนควา  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  จํานวน  51  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 
100  จากกลุมตัวอยาง  ท่ีเปนนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/5-7  จํานวน  51  ฉบับ และไดนํา
แบบสอบถามท่ีไดมาวเิคราะห  โดยใชการวิเคราะหดวย  หาคาเฉล่ีย  คาเบียบเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุป
ไดดังนี ้
 

                      สรุปผลการวิจัย 
 

 1.  สภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  นกัเรียนโรงเรียนอัสสสัมชัญ
นครราชสีมาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  สวนใหญเปนเพศชาย  (รอยละ 54.00 )    เปนผูหญิง   (รอยละ 46.00  ) 
 2.  พฤติกรรมการเรียนการสอนวิชา  พลศึกษา  ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4/1   จากการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  ในภาพรวมนักเรียนมีคาเฉล่ียตอสภาพการเรียนการสอนอยู
ในระดบัมาก   เชน  ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม    มีการทดสอบหลังเรียน   มีการจัดการเรียนรูโดย  
การปฏิบัติจริง   อยูในระดับปานกลาง  เชน  ความพรอมของอุปกรณ   ความตรงตอเวลาของการสงงาน 
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 อภิปรายผล 

  

                      ผูวิจัยมีประเดน็ท่ีควรนํามาอภิปรายผล  เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชา  พลศึกษา   
ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา               
จังหวดันครราชสีมา  ดังนี้ 
                    
                     ตอนท่ี 1  ขอมูลเกี่ยวกับเพศ  อายุ   
 

 1.1  ดานเพศ  ผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  ปท่ี 4/1     
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา จํานวน 51 คน   เปนเพศชาย 27 คน  คิดเปน รอยละ 
54.00  และเปนเพศหญิง  23 คน  คิดเปนรอยละ 46.00  แสดงวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย  เนื่องจากประชากร       
เพศหญิงนอยจึงเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 1.2  ดานอายุ  นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามกําลังศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี4/1   
จํานวน 51  คน  คิดเปนรอยละ 100 
 

                   ตอนท่ี 2    การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอน วิชา   พลศึกษา  ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   จังหวดันครราชสีมา  ดังนี ้  พบวา             
ในภาพรวมนกัเรียนมีคาเฉล่ียตอสภาพการเรียการสอนอยูในระดับมาก เชน   ความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรม     มีการทดสอบหลังเรียน    มีการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง   และอยูในระดับปานกลาง เชน     
ความพรอมของอุปกรณ    ความตรงตอวเลาของการสงงาน 
  

        1.  ความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม อยูในระดับมาก     คา   (X   = 4.34)   
        2.  มีการทดสอบหลังเรียน   อยูในระดับมาก      คา   (X   = 4.00)   
        3.  มีการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง อยูในระดับมาก      คา   (X   = 3.90)   
        4.  ความพรอมของอุปกรณ       อยูในระดับปานกลาง           คา   (X   = 3.32)   
        5.  ความตรงตอเวลาของการสงงาน  อยูในระดับปานกลาง        คา   (X   = 3.08)   
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ขอเสนอแนะ 
  

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

                  จากการวจิัยเกี่ยวกับ  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4/1  โรงเรียนอัสสัม นครราชสีมา  จังหวดันครราชสีมา      จากผลการวิจัย
พบวา     พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนตองปรับปรุงความตรงตอเวลาของการสงงาน   และอุปกรณมี
คอนขางนอยไมเพียงพอกับจาํนวนนักเรียน 
 

               ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

 ควรนําผลการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการการเรียนการสอนวิชา  พลศึกษา                
มาปรับปรุงและแกไข  ในแตละขอท่ีพบสวนบกพรองมาแกไขใหดีข้ึน  เพื่อประโยชนกับผูเรียนและสวนรวม 
และจะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
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