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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาสภาพการจัดการเรยีนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือ
ของประเทศไทย 7 ดาน คือ 1. ครูผูสอนพลศึกษา 2. การจัดทําสาระหลักสูตร 3. จํานวนช่ัวโมงการเรยีนการ
สอน 4. การจัดโปรแกรมพลศึกษา 5. สถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 6. การจัดการเรียนรู และ    
7. การประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบสอบถาม ประชากรไดแก หวัหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา 242 คน ขอมูลกลับคืนรอยละ 81.81 วิเคราะหดวยคารอยละ และฐานนิยม ผลการวิจัยพบวา             
1) ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา จบวุฒิการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเกือบทุกโรงเรียน มภีาระงานสอน 18 ช่ัวโมง/
สัปดาห 2) ดานการจัดทําสาระหลกัสูตร โรงเรยีนสวนใหญจัดทําสาระหลักสูตรดวยตนเอง 3) ดานจํานวนช่ัวโมง
การเรียนการสอน คณะกรรมการฝายวิชาการทําหนาท่ีในการกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรยีนวิชาพลศึกษา ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 มีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาทุกช้ันป สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง และมโีรงเรียน
บางสวนกําหนดเปนสาระเพิ่มเติม สัปดาห 1 ช่ัวโมง ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 สวนใหญ มีการจัดการเรียน
การสอนพลศึกษา เปนสาระพ้ืนฐาน ทุกช้ันป ภาคเรียนละ 10 ช่ัวโมง และยังมีโรงเรียน รอยละ 65.15 กําหนด
โครงสรางการเรียนการสอนพลศึกษาเปนสาระเพิ่มเติม 4) ดานการจดัโปรแกรมพลศึกษา โรงเรียนท้ังหมดมีการ
ดําเนินการจัดโปรแกรมการแขงขนักีฬาภายในโรงเรียน มโีรงเรียนเพียง 14 โรงเรียน ท่ีไมมีการจัดโปรแกรมการ
แขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน สําหรับโรงเรียนท่ีไมไดจัดโปรแกรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ มี จาํนวน 120 
โรงเรียน 5) ดานสถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
เปนสนามกลางแจง มีความปลอดภัย เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีมาตรฐาน 6) ดานการจัดการ
เรียนรู ครูผูสอนวิชาพลศึกษาจดัการเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในปริมาณ 75% ใชวิธีการสอนแบบ
แบงกลุมทํางาน สมรรถนะของนักเรียนดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต และการมีวินัยเปนประเด็นท่ี
ครูผูสอนพลศึกษาไดจดักิจกรรมการเรยีนรูเพื่อพัฒนามากท่ีสุด 7) ดานการประเมินผลการเรียนรู เกณฑการ
ตัดสินระดับคะแนนเปนแบบอิงเกณฑ และอิงกลุม องคประกอบในการตัดสินระดับคะแนน ประกอบดวยดาน
ทักษะ ความรู คุณธรรมและจริยธรรม สมรรถภาพทางกาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนดการให
คะแนนเทากับ 20, 40, 10, 10 และ 10 ตามลาํดับ ประเมินความรูดวยขอสอบแบบอัตนัยและปรนัย มีการ
ประเมินทักษะท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทางกลไกโดยใชแบบทดสอบ 
 

 
      *นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
      **รองศาสตราจารยประจําสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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สมรรถภาพทางกายอยางงายของการกีฬาแหงประเทศไทย ใชแบบสังเกตวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค สวนการ
วัดคุณธรรมและจริยธรรมใชแบบวัดคุณธรรม และจริยธรรม 
 

คําสําคัญ : สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศกึษา / โรงเรียนมัธยมศึกษา / ภาคเหนือ / หัวหนากลุมสาระ 
              การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the status of physical education learning and 
teaching management in secondary schools of the north region in Thailand on 7 aspects:      
1. physical education teachers, 2. curriculum development, 3. instruction times, 4. physical 
education programs management, 5. equipment and facilities, 6. learning and teaching 
management and 7. evaluation by questionnaire. The document was mailed to two hundred 
forty-two physical education chairpersons from two hundred forty-two schools and returned 
(81.81%). Data were analyzed by using percentage, and mode. The results revealed that        
1) Most physical education teachers got a degree in physical education, teaching load was 
eighteen hours per week. 2) Most schools had developed their own physical education 
curriculum. School’s academic committee served for instruction times of physical education. 
3) For mathayom suksa  1-3, physical education teaching was organized on basic material one 
hour per week for all grade levels, and some schools define one hour per week for an 
additional material. In mathayom suksa 4-6, most schools were organized physical education 
teaching 10 hours per semester. There are some schools, 65.15%, define an additional 
material one hour per week. 4) All schools ran an intramural athletic program. Only 14 schools 
did not manage the interscholastic athletic program. There was no physical education program 
for special children in 120 schools. 5) The space for physical education classes was an outdoor 
field that was safe and sound. It was also met the standard and sufficient for requirement.     
6) Physical education teacher used 75% of child-centered for classroom learning management 
that using a committee work method of teaching. Ability for life skills of student’s 
competency, and discipline for desirable feature were the most subject matter that physical 
education teachers organized activities to promote. 7) Grading system was a criterion-and 
norm-referenced standards. Grades in physical education were based on sport skills, 
knowledge, morality and ethics, physical fitness, and desirable feature for 20, 40, 10, 10, and 
10 points, respectively. Knowledge assessment used essay and objective tests, using 
quantitative and qualitative measurements to assess sport skills. Sports Authority of Thailand 
Simplified Physical Fitness Test was used to assess physical fitness and motor fitness. Desirable 
feature was measured by observation, but using scale of moral and ethics to measure morality 
and ethics. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พลศึกษาถือวาเปนวิชาหน่ึง ซึ่งมีบทบาทและความสําคัญตอการศึกษาของชาติและการพัฒนามนุษยใหสม
บูรณทั้งรางกาย จติใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เห็นถึงบทบาทและความสาํคัญของพลศึกษาไดจากการที่วิชาพลศึกษาไดถูกระบุ
ไวในหลักสตูรการศึกษาของประเทศไทยท้ังในอดีตและปจจุบัน ไมวาจะเปน หลักสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 
2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ที่สถานศึกษานํามาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ปจจุบันนี ้ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอรพรรณ ปุญญา (2553) พบวา 
คณะกรรมการฝายวิชาการของโรงเรียนเปนผูกําหนดช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษาของโรงเรยีน และโครงสรางเวลา
เรียนวิชาพลศึกษา ในชวงช้ันท่ี 3 กําหนดเปนสาระพื้นฐานเรียน 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และในชวงช้ันท่ี 4 
กําหนดใหเรยีน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของอเนชา มาสมัคร (2553) และการศึกษาของ
ชาตรี สําราญสุข (2555) พบวา โครงสรางเวลาเรียนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดเปนสาระพื้นฐาน เรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนสวนใหญ ซึ่งไมสอดคลองกับ
ปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยกีฬาและการศึกษา (รัฐบาลไทยในความรวมมือกับสหประชาชาติ, 2548) ที่ระบุวา   
“...ทุกโรงเรียนควรจัดหลักสูตรดานการกีฬาและการพลศึกษาใหนักเรียนอยางนอย 120 นาทีตอสัปดาห          
(2 ช่ัวโมง/สัปดาห) และเพิ่มเปน 180 นาทีตอสัปดาห (3 ช่ัวโมง/สปัดาห) ในระยะยาว…” ปฏิญญากรุงเทพฯ   
วาดวยกีฬาและการศึกษา เปนการทบทวนเปาหมายของการนําการกีฬาและการพลศึกษาท่ีมตีอการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยมาเปนปจจัยสาํคญัตอการพัฒนาประเทศโดยวิธีการกําหนดวิชาพลศึกษาลงในหลักสตูรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนท้ังระดับอนุบาลประถมมัธยมศึกษาและระบบการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีการ
กําหนดใหโรงเรียนจดัหลักสูตรการสอนกีฬาและพลศึกษา อยางนอย 120 นาทีตอสัปดาห (2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 
และเพิ่มเปน 180 นาทีตอสัปดาห (3 ช่ัวโมง/สัปดาห) ในระยะยาว  เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
การสงเสริมโปรแกรมการเตรียมบคุลากรทางวิชาชีพพลศึกษาและกีฬาเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาคนใน
ประเทศใหมคีุณภาพเพ่ือเปนกําลงัสําคัญในการกีฬาใหเยาวชนในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา ในการ
ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ัน ปจจัยที่สําคญัก็คือ ครูผูสอนวชิาพลศึกษาใน การจัดทําและนาํหลักสูตรไป
ใช การจัดและดําเนินการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน สถานท่ีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
จัดการเรียนรู การวางแผนการเรยีนรู และการประเมินผลการเรียนรู โรงเรียนทุกโรงเรยีน แนวทางในการพัฒนา
สามารถทําไดโดยการสาํรวจสภาพความเปนจริงในปจจุบันของการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาในโรงเรียนตางๆ 
ในดานตางๆ เพื่อนําขอมูลทีไ่ดมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขตามหลักการและจุดหมายที่ตองการ ดังท่ีสมาคมกีฬา 
พลศึกษาและสุขศึกษาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาเกีย่วกับสภาพของพลศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา 
โดยมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาขอมลูในปจจุบันเกี่ยวกับสภาพของพลศึกษาในแตละรัฐและในเมืองโคลมัเบีย และ
นําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง แกไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา รัฐสวนใหญมี
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ขอกําหนดเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา แตไมไดกําหนดเวลาเรยีนแนนอน  และประมาณครึ่งหนึ่งของรัฐท้ังหมด มีเด็กที่
ไดรับการยกเวนการจัดการเรียนการสอนและหรือการจัดการเรียนการสอนทดแทน ซึ่งวิธีนี้ทําใหประสทิธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาลดลง ผลการวิจัยในดานตางๆ เกี่ยวกับวิชาพลศึกษานี้ จะถูกจัดสง
กลับไปใหแตละรัฐ  
 ดังนั้น การศึกษาเก่ียวกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันของพลศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญ ความสําคัญและ
งานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ผูวจิัยจงึสนใจท่ีจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรยีนการสอนของพลศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนพลศึกษาในปจจุบัน และเพ่ือใหทราบถึงขอมูลที่จะมาเปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู     
พลศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ ในการปรับปรุงและพัฒนาวงการพลศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป 
และประการสําคญั คือ เพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
      เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 
       ประชากร 
        ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย รวมจาํนวนประชากรทั้งสิ้น 242 คน จากโรงเรียนท้ังหมด 242 โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ 9 จังหวัด 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจยั และคณะผูวิจัยโครงการวิจัยสรางขึ้นเพื่อศึกษา
สภาพการจัดการเรยีนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย สังกัดสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน  
 ตอนท่ี 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย 
ประกอบดวย 7 ดาน ดังน้ี  

 2.1 ครผููสอนวิชาพลศึกษา  
 2.2 การจัดทําหลักสูตรพลศึกษา 
 2.3 จํานวนช่ัวโมงในการเรียนการสอนพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2.4 การจดัโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน  
 2.5 สถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2.6 การจดัการเรียนรู  
 2.7 การประเมินผลการเรียนรู  
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 
           1. นําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัย จากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เสนอผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหความรวมมอืในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยขอความรวมมือหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตอบแบบสอบถาม 
           2. ผูวิจัยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ไปยังโรงเรียนเพื่อใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ    
พลศึกษา ตอบแบบสอบถาม 
           3. ในการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย หลังจากสงแบบสอบถามแลว 7 วัน ผูวิจัยโทรศัพทติดตามเปน
ระยะๆ พรอมกับตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ จํานวน 198 ฉบับ คิดเปนรอยละ 81.81 
แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมลูเพื่อหาคาสถิติ ดังตอไปนี้ 
    1. ขอคําถามปลายปด วิเคราะหดวยการหาคารอยละ (Percentage) และคาฐานนิยม (Mode) 
    2. ขอคําถามปลายเปด วิเคราะหดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และคาฐานนยิม  
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยครอบคลุมรายละเอียด 7 ดาน ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 1. ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา ครผููสอนวิชาพลศึกษาสวนใหญ จบวฒุิการศึกษาทางดานพลศึกษา    
แตมี 2 โรงเรยีน ท่ีครูผูสอนวิชาพลศึกษาไมจบวุฒิการศึกษาทางดานพลศึกษา ซึ่งครูผูสอนจะมีภาระงานสอน  
18 ช่ัวโมง/สัปดาหโดยสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษามากท่ีสุด และตองรับผดิชอบการสอนทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โดยรบัผิดชอบการสอนในแตละภาคเรียน จํานวน 3 กิจกรรม ในดานการ
สงเสริมครผููสอนวิชาพลศึกษาดานการเรยีนการสอนสวนใหญ มีการสนับสนุนใหเขารวมประชุมวิชาการ หัวขอที่
เขารวมประชุมมากท่ีสุด คือ การจดัทําสาระหลักสูตรวิชาพลศึกษา และกอนการจัดทําสาระหลักสตูรพลศึกษา
โรงเรียนไดจัดใหครผููสอนวิชาพลศกึษาไดเขารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรวิชาพลศึกษามาก
ที่สุด ในชวงป พ.ศ.2552-ปจจุบัน และไดจัดใหครูผูสอนวิชาพลศึกษาไดเขารับการอบรมเกีย่วกับการจดัทําสาระ
หลักสูตรวิชาพลศึกษามากที่สุด 
 2. ดานการจัดทําสาระหลักสูตรพลศึกษา โรงเรียนสวนใหญ มีการจดัทําหลักสูตรพลศึกษาดวยตนเอง       
มี 2 โรงเรียนทีไ่มมีการจัดทําหลักสูตรพลศึกษา ครผููสอนวิชาพลศึกษาสวนใหญไดรับการฝกอบรมการจัดทําหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยไดรบัการถายทอดจากวิทยากรระดับจังหวัดมาก
ที่สุด แตมี 25 โรงเรียนท่ีครผููสอนวิชาพลศึกษา ไมไดรับการอบรม กอนการดําเนินการจัดทําหลักสตูรพลศึกษา 
คณะกรรมการการจัดทําหลักสตูรสวนใหญ ไดศึกษาพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในสวนของความมุงหมายและหลักการมากท่ีสดุ และไดศึกษาเกี่ยวกบัสาระ 
มาตรฐาน และตัวช้ีวัดช้ันป/ชวงช้ัน กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษามากท่ีสดุ ในสวนของหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คณะกรรมการการจัดทําสาระหลักสูตรพลศึกษา 
ประกอบดวยครูผูสอนวิชาพลศึกษา โดยมสีวนรวมในการศึกษาสาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดช้ันปและตัวช้ีวดัชวงช้ัน 
มากที่สุด มี 13 โรงเรียนท่ีครผููสอนวิชาพลศึกษาไมไดเปนคณะกรรมการการจัดทําสาระหลักสูตรพลศึกษาของ
โรงเรียน  คณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาท่ีในการกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียนวิชาพลศึกษา การจดัทําสาระ
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หลักสูตรพลศึกษา มีการบรูณาการกับสาระสุขศึกษาเปนมากทีสุ่ด ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมและกีฬา วิชา
พลศึกษา พิจารณาจากวัสดุ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก การจัดทําสาระหลักสูตรครอบคลุมกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 5 สาระ โดยสาระท่ี 3 นํามาใชมากที่สุด และมีการปรับปรุงหลกัสูตร       
พลศึกษาทุกๆ 3 ป ปญหาในการจดัทําสาระหลักสูตรพลศึกษา คือ การกําหนดเวลาเรียนเพิม่เตมิ หรือจัดเปน
รายวิชาเพ่ิมเติมในแตละชั้นปและชวงช้ัน 

3. ดานจํานวนช่ัวโมงในการเรยีนการสอนวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนมีการกําหนด
โครงสรางการเรียนการสอนพลศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) เปนสาระพื้นฐาน จํานวนช่ัวโมงเรียน 
1 ช่ัวโมงตอสัปดาห และมี 121 โรงเรียน กําหนดเปนสาระเพิ่มเตมิ จํานวนช่ัวโมงเรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
โรงเรียนสวนใหญมีการกําหนดโครงสรางการเรียนการสอนพลศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
เปนสาระพื้นฐาน จํานวนช่ัวโมงเรยีน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห และมี 129 โรงเรียน กําหนดเปนสาระเพิ่มเติม 
จํานวนช่ัวโมงเรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬา ที่ใชเปนสื่อในการจัดการ
เรียนรูพลศึกษา ในแตละระดับช้ันตอภาคการศึกษา จํานวน 2 กิจกรรมโดยกิจกรรมที่ถูกใชเปนสื่อในการเรยีนรู
มากที่สุดคือ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทั้งภาคตนและภาคปลาย สวนใหญใชกีฬาเทเบิลเทนนสิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
ภาคตน   สวนใหญใชกีฬากระบ่ีกระบอง ภาคปลาย สวนใหญใชกีฬากรีฑา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทั้งภาคตนและ
ภาคปลาย สวนใหญใชกีฬาบาสเกตบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ทั้งภาคตนและภาคปลาย สวนใหญใชกีฬา
วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคตน สวนใหญใชกีฬาตะกรอ ภาคปลาย สวนใหญใชกีฬาวอลเลยบอล   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทั้งภาคตนและภาคปลาย สวนใหญใชกีฬาลลีาศ 
 4. ดานการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน โรงเรยีน จํานวน 166 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอน พลศึกษาในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนตน (ม.1-3) ทุกช้ันป สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง และจัดใหมีการเรียนการ
สอน สัปดาหละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 38 โรงเรยีน และมีการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6) ทุกช้ันป ภาคเรียนละ 10 ช่ัวโมง จัดใหมีการเรียนการสอนทุกช้ันป ภาคเรียนละ 20 ช่ัวโมง 
จํานวน 46 โรงเรียน และจัดใหมีการเรยีนการสอน ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง จํานวน 41 โรงเรยีน มีการ
ดําเนินการการแขงขันกีฬาภายใน เปนประจําทุกป ปละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดดําเนินโครงการในภาคตน กิจกรรม
ทางกายและกีฬาท่ีจัดดําเนินการแขงขันมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ วอลเลยบอล ฟุตบอล และเซปกตะกรอ 
กิจกรรมทางกายและกีฬาที่จดัแขงสวนใหญ มีความสอดคลองกับกิจกรรมทางกายและกีฬาที่จดัสอน มีการเขา
รวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรยีน โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณในการแขงขันอยางเพียงพอ มี 2 
โรงเรียนทีไ่มมีการสนับสนุนงบประมาณ กีฬาท่ีเขารวมการแขงขันมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ฟุตบอล เซปก
ตะกรอและวอลเลยบอล โรงเรียนจํานวน 78 โรงเรียนจากท้ังหมด มีการจัดการสอนสําหรับเด็กพเิศษ ซึ่งมี 43 
โรงเรียน ที่มคีรูผูสอนวิชาพลศึกษาที่รับผิดชอบเด็กพิเศษ โดยจัดการเรียนการสอนใหเด็กสมาธิสั้นมากท่ีสุด ซึ่ง
จะแยกสอนตามความผิดปกติ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยใช เกม กีฬา ซึ่งจะจัดกิจกรรมในชวงเลิกเรยีน 

5. ดานสถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก โรงเรียนสวนใหญ มีสถานท่ีที่ใชในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนที่มีความปลอดภัย โดยมสีนามกีฬากลางแจง และบริการน้ําดื่มมากที่สุด         
มีความตองการสถานท่ี อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติม เชน โรงยิมเนเซยีม อุปกรณกีฬาตางๆ และ
สนามกีฬามาตรฐาน  

6. ดานการจัดการเรียนรู ครูผูสอนวิชาสวนใหญ ไดมีการศึกษาพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีจํานวน 18 โรงเรยีนที่ครูผูสอนวิชาพลศึกษาไมไดศกึษา และ
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สวนใหญไดยึดแนวทางการจัดการเรียนรู ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 มาตรา 23 และมาตรา 10 ครูผูสอนวิชาพลศึกษา มีความเขาใจเกีย่วกับการจดัการ
เรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั อยูในระดับมาก โดยครูผูสอนวิชาพลศึกษา จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั
ในปริมาณ 75% มีการจัดการเรียนรู โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรยีน สวนใหญใชวิธีการสอน
แบบแบงกลุมทํางาน โดยกิจกรรมการเรยีนรูที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนมากท่ีสุด คือ ดาน
ความสามารถในการใชทกัษะชีวิต และกิจกรรมการเรยีนรู  ที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียนมากท่ีสุด คือ การมีวินัย 
 7. ดานการประเมินผลการเรียนรู โรงเรียนสวนใหญ ตัดสินคะแนนวชิาพลศึกษา (เกรด) แบบอิงเกณฑ
และอิงกลุม ประเมินผลการเรียนรูครบทุกดาน แตยังมีบางโรงเรียนที่ประเมินไมครบทุกดาน การกาํหนดคะแนน 
ดานความรู ทักษะ คณุธรรม และจริยธรรม สมรรถภาพทางกาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค สวนใหญ คือ 20, 
40, 10, 10 และ 10 เครื่องมือและวิธีการที่นํามาใชในการประเมินผลการเรียนรูในแตละดาน ดานความรู สวน
ใหญใชขอสอบแบบอัตนัยและปรนัย ดานทักษะ สวนใหญมีการประเมิน 2 แบบคือ เชิงปริมาณ ใชแบบทดสอบ
ทักษะและขอทดสอบทักษะท่ีครูสรางข้ึนเอง และเชิงคุณภาพ ใชเกณฑการประเมิน ดานคณุธรรม และจริยธรรม 
สวนใหญใชแบบวัดคณุธรรม และจริยธรรม ดานสมรรถภาพทางกาย สวนใหญมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางงายของการกีฬาแหงประเทศไทย (SATST) ดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค สวนใหญใชแบบสังเกต โรงเรียนสวนใหญมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนการเรียนการสอนใน
ภาคตน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคปลาย สวนใหญ ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทาง
กลไก ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก องคประกอบทีพ่ิจารณา ไดแก ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ความเร็ว และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ตามลําดับ สวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 4-6 องคประกอบทีพ่ิจารณา ไดแก ความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความเร็ว 
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ และดชันีมวลกาย ขอทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานท่ีโรงเรยีนสวนใหญ 
นํามาใชเปนแบบทดสอบมาตรฐาน และการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใชแบบอิงเกณฑ  
 

อภิปรายผล 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย โดยสวนใหญ จํานวน 99 เปนโรงเรียนขนาดกลาง         
(มีจํานวนนักเรียน 500-1,499 คน) ลักษณะของโรงเรียนเปนแบบสหศึกษา (ชาย-หญิง) จํานวนนักเรยีนโดย
เฉลี่ย  1 หอง คือ 31-40 คน แสดงวา สัดสวนของครูผูสอนวิชาพลศึกษา 1 คนตอนักเรยีนสวนใหญเทากับ     
31-40 คน ซึ่งสอดคลองกับการวิจยัของอรพรรณ ปญุญา (2553) และอเนชา มาสมัคร (2553) และมจีํานวน 44 
โรงเรียนทีม่ีนักเรยีนนอยกวา 30 คน ซึ่งสอดคลองกับการวจิัยของชาตรี สําราญสุข (2555) แตยังมีโรงเรียนอีก 
25 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 41 ถึงมากกวา 50 คน ตอ 1 หองเรียน เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนพลศึกษาเปนไปอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล จํานวนนักเรียนตอ 1 หองควรเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2541) ที่กลาวไววา “...สดัสวนของจํานวนครูผูสอนกับจํานวนนักเรยีนแตละชั้นควร
จะมีอัตราสวนครู 1 คนตอนักเรียน 25-40 คน ถามีจํานวนนักเรียนมากเกินไปจะทําใหครดูําเนินการสอนไดไม
เต็มที่ เนื่องจากดูแลควบคุมไดไมทั่วถึง เพราะวิชาพลศึกษาเปนวิชาที่เนนการปฏิบตัิและสวนมากจะสอนใน
สถานท่ีคอนขางกวาง ครูตองเดินตรวจตราดูแลนักเรียนทุกคน...” 
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  ดานครูผูสอนวิชาพลศึกษา โรงเรยีนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย มคีรผููสอนวิชาพล
ศึกษาจํานวน 705 คน สวนใหญเปนครูประจําการ เพศชาย อายุระหวาง 50-54 ป ครูผูสอนวิชาพลศึกษาสวน
ใหญจบวุฒิการศึกษาทางดานพลศึกษา แตมี 2 โรงเรยีน ท่ีครูผูสอนวิชาพลศึกษาไมจบวุฒิการศึกษาทางดานพล
ศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับ วิริยา บญุชัย และคนอ่ืนๆ (2532) ที่กลาววา“...ในการสอนพลศึกษาในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาน้ัน ครผููสอนทุกคนตองสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการพลศึกษา เทคนิคการสอน และมีโอกาสเขารวมโครงการฝกอบรมตางๆ มากกวา…” เมื่อ
พิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผูสอนวิชาพลศึกษา พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  และมี
ตําแหนงทางวิชาการครูชํานาญการ  สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผูสอนวิชาพลศึกษาดวยการสงเสริม 
สนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการ ใหทุนการศึกษาและเปดโอกาสในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ครูผูสอน
วิชาพลศึกษาสวนใหญมภีาระงานสอน 18 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยสอนท้ังวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และวชิาอื่นๆ    
มีโรงเรียนจํานวน 59 โรงเรยีนที่มภีาระการสอนนอยกวา 18 ช่ัวโมงตอสัปดาห และจาํนวน 62 โรงเรยีนที่มีภาระ
งานสอนมากกวา 18 ช่ัวโมงตอสัปดาห ซึ่งไมเปนไปตามท่ีวาสนา คณุาอภสิิทธ์ิ (2541) กลาวไววา“...อัตราการ
สอนของครูก็ควรจะเปน 3 คาบตอวันหรือ 15 คาบตอสปัดาห เพราะเวลานอกจากนั้นครูจะไดนาํไปใชใน
การศึกษาคนควาเพิม่เตมิ ตรวจงาน ทําบันทึกการสอน ฝกอบรมนักกีฬา สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ใหบริการ 
ทําหนาที่ครูเวร ครูประจําช้ันและสุดทายทีส่ําคัญคือครูพลศึกษาควรใชเวลาสวนหน่ึงไปในการฝกสมรรถภาพของ
ตนเองใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอตามคณุสมบัติของครูพลศึกษาท่ีดี...”การพัฒนาสงเสริมครูผูสอนวิชาพลศึกษา
ในชวงป พ.ศ.2552-ปจจุบัน โรงเรยีนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญ ไดจัดใหครูผูสอนวิชา    
พลศึกษาไดเขารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดทําสาระหลักสูตรวิชาพลศึกษามากท่ีสดุ เปนไปตามแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สาํนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ที่กลาววา           
“... ครูเปนตัวจักรที่สําคญัที่สดุในการจัดทําและนําหลักสตูรไปใช ดังนั้นครูจะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปนประจํา เพื่อใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการใหมๆโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความ
มุงหมายของหลักสูตร ซึ่งรวมถึงการเลือกวิธีการสอน สื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรยีน…”นอกจากน้ัน 
ยังไดมีการพัฒนาสงเสริมใหครผููสอนวิชาพลศึกษาไดเขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูพลศึกษา       
การสอนพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 การประเมินผลการเรียนรู การวิจัยปฏิบตัิการใน อช้ันเรียน ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 
30 ที่กําหนดไววา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสรมิใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรยีนในแตละระดบัการศึกษา” 
 ดานการจัดทําสาระหลักสูตรพลศึกษา โรงเรียนสวนใหญ มีการจัดทําหลักสตูรพลศึกษาดวยตนเอง และมี 
25 โรงเรียน ที่จัดทําสาระหลักสูตรรวมกับโรงเรยีนอ่ืน แตยังมี 2 โรงเรียน ท่ีไมมีการจัดทําหลักสูตรพลศึกษา    
ซึ่งไมเปนไปตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 27 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) และไมเปนไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่กลาววา “ใหสถานศึกษาจัด
สาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุมในทุกช้ันป ใหเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู และระดับพัฒนาการของ
ผูเรยีน” ในการจัดทําหลักสตูรพลศึกษา มีครูผูสอนวิชาพลศึกษาเปนคณะกรรมการการจัดทําสาระหลักสูตร    
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พลศึกษาเปนสวนใหญ จากการมสีวนรวมในการจัดทําสาระหลักสูตรพลศึกษาน้ี นําไปสูการจัดทําโครงสราง
รายวิชา การออกแบบหนวยการเรียนรู การกาํหนดและจดัทําหนวยการเรียน การกําหนดสาระการเรียนรูช้ันป 
รายป และรายภาค การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การกําหนดจํานวนช่ัวโมงเรียนพลศึกษา ทําใหสามารถ
ดําเนินโปรแกรมพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลจุุดหมายที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับ ปฏิญญา
ราชบุรี (สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย, 2548) ที่กําหนดไววา “…หลักสูตรสุข
ศึกษาและพลศึกษา ตองดําเนินการพัฒนาโดยบคุลากรในสาขาวิชาชีพน้ีโดยตรง...”การกําหนดจํานวนช่ัวโมง
เรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน สวนใหญ กําหนดโดยคณะกรรมการฝายวิชาการ รอยละ 92.93 รองลงมาคือ 
คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา รอยละ 74.75 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของ อรพรรณ 
ปุญญา (2553) และชาตรี สุขสําราญ (2555) แสดงวา ครผููสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษายัง
ไมไดเปนผูกําหนดช่ัวโมงเรียนของวิชาพลศึกษาดวยตนเองใหเปนไปตามขอตกลงตางๆ ท่ีมีขึ้น ดังท่ีปฏิญญา
กรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการศึกษา (รัฐบาลไทยในความรวมมือกับสหประชาชาติ, 2548) ไดกําหนด
หลักการไววา “...ควรกําหนดใหทกุโรงเรียนควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาและพลศึกษาอยางนอย    
120 นาทีตอสัปดาห และเพิ่มเปน 180 นาทีตอสัปดาหในระยะยาว...” การพิจารณาเลือกกิจกรรมและกีฬา  
วิชาพลศึกษา โรงเรยีนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญ (รอยละ 77.27) พิจารณาจากวัสดุ 
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก พิจารณาจากตัวช้ีวัดช้ันปและตัวช้ีวัดชวงช้ัน (รอยละ 75.25) พิจารณาจาก
ความสนใจและความตองการของนักเรียน (รอยละ 73.74) พิจารณาจากสาระ และมาตรฐาน (รอยละ 71.21) 
พิจารณาจากสถานที ่(รอยละ 65.66) และพิจารณาจากบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน (รอยละ 38.38) 
เนื่องจากหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสตูรอิงมาตรฐานการเรยีนรูเปน
หลักในการพัฒนาผูเรียน (Standard-based Curriculum) โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหเปนคณุภาพ
เปาหมายปลายทางวา ผูเรียนตองรูอะไร ตองทําอะไร และตองดีอยางไร และไดกาํหนดตัวช้ีวัดแกนกลาง เพื่อ
ระบุสิ่งท่ีผูเรียนตองไปใหถึงในแตละระดับช้ัน ตั้งแต ป.1-ม.6 ไวเปนเกณฑสําหรับการจดัการเรียนรูใน
สถานศึกษา หรือการจัดทําสาระหลักสูตร (วาสนา คณุาอภสิิทธ์ิ, 2556) เมื่อพิจารณากิจกรรมทางกายและกีฬา 
ที่จัดในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย พบวามีการนํากีฬาไทย คือ กระบ่ีกระบองและตะกรอ ใชเปนสื่อ
ในการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมทางกายและกีฬา คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร     
พลศึกษา ควรศึกษาสาระที่ 3 และตัวช้ีวัดช้ันปและตัวช้ีวัดชวงช้ัน เพื่อใหเปนไปตามสาระและมาตรฐานท่ีระบุไว 
 ดานจํานวนชั่วโมงในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา การกําหนดโครงสรางการเรยีนการสอนวิชา     
พลศึกษา ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) กําหนดเปนสาระพื้นฐานทุกโรงเรียน (รอยละ 100) โดยเรียน 
1 ช่ัวโมงเรียนตอสัปดาห และมี 121 โรงเรียน (รอยละ 61.11) จัดโครงสรางการเรยีนการสอนพลศึกษาเปน
สาระเพิ่มเติม มี 57 โรงเรยีน (รอยละ 28.79) เรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห มี 56 โรงเรียน (รอยละ 26.28) เรียน   
2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และมี 8 โรงเรียน (รอยละ 4.04) เรียน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4-6) สวนใหญ จํานวน 191 โรงเรยีนกําหนดเปนสาระพ้ืนฐาน โดยเรียน 1 ช่ัวโมงเรียนตอสปัดาห  
และมี 129 โรงเรยีน (รอยละ 65.15) จัดโครงสรางการเรยีนการสอนพลศึกษาเปนสาระเพิ่มเติม มี 81 โรงเรียน   
(รอยละ 40.91) เรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห มี 44 โรงเรียน (รอยละ 22.22) เรียน 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห และมี      
4 โรงเรียน (รอยละ 2.02) เรียน 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห จากขอมลูแสดงใหเห็นวา จํานวนช่ัวโมงในการเรยีนการ
สอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศกึษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมเปนไปตามขอกําหนดของ
ปฏิญญาราชบุรี (สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย, 2548) ตามหลักการที่วา       
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“...การจัดเวลาเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาในสาระพื้นฐานของกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา ควร
ตองจัดเวลาเรียนใหเปนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมงเปนอยางนอย โดยแบงเปนสุขศึกษา 1 ช่ัวโมง และพลศึกษา 2 ช่ัวโมง 
ในทุกระดับช้ัน…” และไมเปนไปตามหลักการของปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการศึกษา (รฐับาลไทย
ในความรวมมือกับสหประชาชาติ, 2548) ที่ไดกําหนดไววา “...ใหทุกโรงเรียนควรจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
กีฬาและพลศึกษาอยางนอย 120 นาทีตอสัปดาห...” 
 ดานการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย การจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
ทุกโรงเรียน โดยสวนใหญเรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห เรียน 2 ช่ัวโมงตอสัปดาหในบางโรงเรียน และเรียน 3 ช่ัวโมง
ตอสัปดาหนอยมาก แสดงใหเห็นวาไมเปนไปตามปฏญิญาราชบุรี (สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
แหงประเทศไทย, 2548) ตามหลกัการที่วา “...การจัดเวลาเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาในสาระแกนของกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ควรจัดเวลาเรียนใหเปนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหเปนอยางนอย 
โดยแบงเปนสุขศึกษา 1 ช่ัวโมง และพลศึกษา 2 ช่ัวโมง ในทุกระดับชั้น...” และเปนไปตามหลักการของปฏิญญา
กรุงเทพฯ วาดวยการกีฬาและการศึกษา (รัฐบาลไทยในความรวมมือกับสหประชาชาติ, 2548) ที่กําหนดไววา“...
ใหทุกโรงเรียนจดัหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาและพลศึกษา อยางนอย 120 นาทีตอสัปดาห...”โรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย ทุกโรงเรียน รอยละ 100 มีการดําเนินการจัดโปรแกรมแขงขนักีฬา
ภายในเปนประจําทุกป โดยสวนใหญจัดดําเนินโครงการปละ 1 ครั้ง และจัดในภาคปลาย  มีการแบงนกัเรียนเปน
หลายสีในระดับชั้นเรียนเดียวกัน กิจกรรมทางกายและกีฬาที่จดัแขงขันมากท่ีสุด คือ กีฬาวอลเลยบอล 
สอดคลองกับชนิดกีฬาท่ีสอนในช้ันเรียน ดงัท่ี วาสนา คณุาอภสิิทธ์ิ (2556) กลาวไววา“...ชนิดกีฬาที่เลือกจัดการ
แขงขันกีฬาภายในจึงควรเปนชนิดเดียวกับท่ีสอนในช้ันเรยีน นักเรียนควรมีสวนรวมใหมากทีสุ่ดหรือทุกคน…”
และสอดคลองกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ไดกลาวถึงหลักการจดัโปรแกรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนที่
กลาววา “...เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําความรูและประสบการณที่ไดเรียนในช่ัวโมงพลศึกษาแลวมาใชเพื่อ
ความสนุกสนาน และเพ่ือออกกําลังกายตามความถนัด และความสนใจของแตละคน...” โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญ รอยละ 92.90 จัดโปรแกรมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน กีฬาที่ใหการ
สนับสนุนและเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน เปนกิจกรรมทางกายและกีฬาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนอยูแลวเปนบางสวน การพิจารณากิจกรรมทางกายและกีฬาในการเขารวมการแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียนสอดคลองกับกับ วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2556)  ท่ีวาเปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อสงเสริมนกัเรียน  
กลุมที่มีความสามารถพิเศษ ท้ังน้ีเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิจึงไมใช
นักเรียนทุกคนท่ีจะทําไดหรือมีสวนรวม และสอดคลองกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ที่กลาววา “...หรือสงเสริม
เฉพาะนักเรยีนที่มีความสามารถดเีดนของโรงเรยีนมีโอกาสพัฒนาความสามารถและประสอบการณใหสูงขึ้น...” 
ปญหาที่พบในการจัดโปรแกรมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน คือ การสนับสนุนงบประมาณแตไมเพยีงพอ 
(รอยละ 47.00) วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กลาววา“...ตามปกติแลว การแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนควรจะเปน
ผลพลอยไดจากการแขงขันกีฬา ภายในโรงเรยีน ซึ่งไดจดัใหนักเรยีนสวนมากของโรงเรียนเรียบรอยเทานั้น 
งบประมาณและทรัพยากรที่เหลือสวนหน่ึง ซึ่งเปนสวนนอยจึงนํามาใชกับการจัดโครงการแขงขันกีฬาระหวาง
โรงเรียน...” โรงเรียน สวนใหญ (รอยละ 83.25) มีการจัดกิจกรรมนนัทนาการโดยใช เกม กีฬา และมโีรงเรียน
จํานวน 78 โรงเรียน (รอยละ 39.40) ที่จัดการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ โดยจดัการเรียนการสอนให
เด็กสมาธิสั้นมากท่ีสุดเปนซึ่งจะแยกสอนตามความผดิปกติ ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 10 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2545) ที่ระบุวา “...การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมสีิทธิและโอกาสเสมอกัน
...”และยังระบุไวอีกวา “...การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมรีางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไมสามารถ
พึ่งตนเองได หรือไมมผีูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิแลโอกาสไดรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
เปนพิเศษ...”ดังนั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนควรสนับสนุนสงเสริมการจดัและบริหารโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน
ใหครบทุกโปรแกรมและจัดอยางมคีุณภาพสอดคลองกับหลักการสําคัญของการจัดโปรแกรมน้ันๆ ดวย ดังท่ี 
วิสูตร กองจินดา (2545) ไดกลาววา “...การดําเนินโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน ประกอบดวย โปรแกรมการ
สอนพลศึกษาในโรงเรียนโปรแกรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรยีน โปรแกรมการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียน 
โปรแกรมนันทนาการ และโปรแกรมการจดัพลศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษ…” 
 ดานสถานที่ อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก โรงเรียนสวนใหญ มีสนามกลางแจงรอยละ 98.00 
รองลงมาคือ ลานเอนกประสงครอยละ 71.70 สภาพและลักษณะพบวา มีความปลอดภัย มีพ้ืนท่ีที่เหมาะสม    
ถูกสุขลักษณะ และมีความเพียงพอ สอดคลองกับผลการวิจยัของ (แบมมิบอเย, 2528) พบวา “…อุปกรณทาง  
พลศึกษาควรมีใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนใหอยูสภาพที่ใชไดและสถานท่ีควรปรับปรุงใหอยูในสภาพดี…”  
และเปนไปตามวรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ที่กลาววา “…หลักการของการจัดอุปกรณและวัสดุทางพลศึกษาน้ัน 
ควรจะมุงเพื่อความสะดวก ความงาย และประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสําคัญ ทั้งในแงของการนําไปใช
ในการเรียนการสอน และการท่ีนักเรียนจะมีการยืมไปใชในเวลาวางตามลาํพังไดดวย...”สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทยสวนใหญมีบริการ
น้ําดื่มที่สะอาด  (รอยละ 85.40) มีการตรวจสอบวสัดุ อุปกรณอยางสม่ําเสมอเพ่ือความปลอดภัย (รอยละ 
80.80) มีอางลางหนา ลางมือสาํหรับทําความสะอาด (รอยละ 75.80) มีอปุกรณสําหรับใหนักเรียนใชในการออก
กําลังกาย และฝกซอมเพ่ือพัฒนาทักษะนอกเวลาเรียนเรียนการสอน (รอยละ 61.60) มีอุปกรณเพียงพอสําหรับ
ใชในการเรียนการสอน (รอยละ 57.60) ซึ่งสอดคลองกับฟอง เกิดแกว (2514) ไดกลาวเกี่ยวกับ สถานท่ีอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาไวดังน้ี “...เครื่องอํานวยความสะดวก อุปกรณ และ
วัสดุในการสอนพลศึกษาถือวาเปนหัวใจของการสอนพลศึกษา เพราะการสอนพลศึกษา สวนใหญตองอาศัย 
เครื่องอํานวยความสะดวกเชน สนามเด็กเลน อุปกรณและวัสดสุิ้นเปลือง ดังนั้น โรงเรียนควรจัดหาเครือ่งอํานวย
ความสะดวก ดานอุปกรณใหเพียงพอ...” 
 ดานการจัดการเรียนรู ครูผูสอนวิชาพลศึกษารอยละ 65.60 ไดศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดศึกษาเปนบางคนรอยละ 23.30 และมี 18 โรงเรียน 
รอยละ 9.10 ที่ครูพลศึกษาไมไดศกึษา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ในการจัดการเรียนรู ครผููสอนวิชาพลศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทยไดนํา มาตรา 6, 23, 10 และ 22 มาเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนรูมากที่สดุ กลาวไดวาเปนมาตราที่สําคัญตอการจัดการเรียนรูอยางยิ่ง ครูผูสอนพลศึกษาไดรับการอบรม
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และไดจดัการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประมาณ 75% 
ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
สอดคลองกับกลับหลักการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขอ 5 ที่วา “เปน
หลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทยใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมทํางานรอยละ 80.30 การสอนแบบกิจกรรม
รอยละ 85.40 การสอนแบบบรรยายรอยละ 68.20 การสอนแบบรวมมือรอยละ 65.70 และการสอนแบบศึกษา
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ดวยตนเองรอยละ 62.60 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีนดานวินัย ซึ่งเปนไปตามการจัดการ
เรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนี ้     
“…การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่สําคญัในการนําหลักสตูจรไปสูการปฏิบัติ ผูสอน ตองพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งปลูกฝงเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆอันเปนสมรรถนะสาํคัญที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน การจดัการ
เรียนรู โดยยดึหลักวาผูเรียนมคีวามสําคญัที่ ตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย...”ดังท่ี กรรวี บุญชัย 
(2555) กลาวเกี่ยวกับวิธีการสอนไววา“…ครูผูสอนควรใชวิธีการสอนแบบท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) และเปนผูนาํ(Coaching) ใหแกผูเรียนท้ังดานวิชาการและแนวทางชีวิต เปนคนใจดีมเีหตุผล     
เปนตัวอยางที่ดี ใฝหาความรู สามารถต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหและคนควาหาความรู...”  
 ดานการประเมินผลการเรียนรู โรงเรียนสวนใหญตัดสินคะแนนวิชาพลศึกษา (เกรด) แบบอิงเกณฑและ 
อิงกลุม กําหนดคะแนน ดานความรู ทักษะ คุณธรรม และจรยิธรรม สมรรถภาพทางกาย และคุณลักษณะที่    
พึงประสงค ดังนี้ 20, 40, 10, 10 และ 10 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนพลศึกษาประเมินผลการเรียนรูโดยเนน
ทักษะมากกวาดานอ่ืนๆ ซึ่งไมสอดคลองกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่ระบไุววา“…มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี
ความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสาํนึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยดึมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  มีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจต
คต…ิ”และไมสอดคลองกับจุดหมายในขอ 3 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่วา 
“มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี และรักการออกกําลังกาย” และวรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ท่ีกลาวโดยสรุปวา 
“...องคประกอบท่ีจะวัดในแตละดาน ควรใหคะแนนการพัฒนาการในทุกๆ ดาน 5 ดานไปพรอมๆ กัน...”      
การประเมินการเรยีนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคเหนือ ของประเทศไทย สวนใหญ มีการประเมินดาน
ความรูดวยการใชขอสอบแบบอัตนัยและปรนัย เครื่องมือท่ีนํามาใชยังไมหลากหลายและควรสอดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู ประเมนิดานทักษะท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณใชแบบทดสอบ
ทักษะและขอทดสอบทักษะท่ีครูสรางข้ึนเอง รอยละ 87.37 และใชแบบทดสอบทักษะและขอทดสอบทักษะท่ี
เปนมาตรฐาน รอยละ 74.24 การใชแบบทดสอบมาตรฐานไมเหมาะสมในการประเมินผลในปจจุบัน ดงัที่ กรรวี 
บุญชัย (2555) กลาวไววา“…แบบทดสอบและขอทดสอบทักษะท่ีเปนมาตรฐานมีเปนจํานวนมากท่ีใชได ไมวาจะ
เปนแบบทดสอบทักษะ (Skill Test) และขอสอบขอเขียน (Written Test) อยางไรก็ตาม นักพลศึกษาพบวา 
แบบทดสอบดังกลาว เปนแบบการวัดแบบเดมิ (Traditional Method) ซึ่งรูปแบบการประเมินท่ีเคยปฏิบัติกัน
มาไมสอดคลองกับการจัดการเรียนรู หรือเปนรปูแบบท่ีดูเหมือนวาไมวัดในสิ่งท่ีตองการวัด…”สวนการประเมิน
ทักษะเชิงคุณภาพใชเกณฑการประเมิน รอยละ 92.93 ประเมินดานคุณธรรม และจริยธรรม ดวยแบบวัด
คุณธรรม และจริยธรรม รอยละ 70.20 ใชเกณฑการประเมิน รอยละ 55.56 และประเมินคุณลักษณะที่        
พึงประสงคดวยแบบสังเกต รอยละ 78.79 แบบวัดคุณลักษณะ รอยละ 75.25 และใชเกณฑการประเมิน รอยละ 
41.92 จะเห็นไดวา ครผููสอนวิชาพลศึกษานิยมใชการประเมินเชิงคุณภาพดวยเกณฑการประเมินมากขึ้น 
ถึงแมวาจะเปนการประเมินแบบอตันัย แตการมีรายละเอียดระบุเอาไว จึงชวยใหการประเมินมีความเช่ือถือได 
และมีความเปนปรนัยมากข้ึนกวาการใชแบบประเมินคาการดําเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของภาคเหนือ ของประเทศไทยสวนใหญ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกอนการเรียนการสอนใน
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ภาคตน การทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 เปนการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก เปนไปตามตัวช้ีวัดช้ันปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระท่ี 4 มาตรฐาน พ.4.1 ตัวช้ีวัด ขอ 5 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่
ระบุวา “...ทดสอบสมรรถภาพทางกายและพัฒนาไดตามความแตกตางระหวางบุคคล...” สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 เปนการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก เปนไปตามตัวช้ีวัด
ชวงช้ันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 มาตรฐาน พ.4.1 ตัวช้ีวัด ขอ 7 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่ระบุวา “...วางแผนและปฏิบัติตามแผนการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายและสมรรถภาพทางกลไก...” และเมื่อพิจารณาแบบทดสอบท่ีนํามาใชในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
พบวา โรงเรียนสวนใหญ (รอยละ 52.53) ใชแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางงายของการกีฬาแหงประเทศ
ไทย (SATST) ขอทดสอบสวนใหญเปนขอทดสอบสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ ซึ่งไมสอดคลองกับ
องคประกอบท่ีนํามาใชในการทดสอบ ไดแก การทดสอบความคลองแคลววองไว ความออนตัว ความแขง็แรงของ
กลามเนื้อ ความเร็ว และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เห็นไดวาครูผูสอนวิชาพลศึกษา 
โรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคเหนือ ยังขาดความเขาใจเก่ียวกับองคความรูดานสมรรถภาพทางกาย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. ทุกโรงเรียนควรจัดใหมีครผููสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนที่มีวุฒิทางการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
อยางนอย 1 คนตอ 1 โรงเรยีน  
    2. โรงเรยีนควรจดัการแขงขันกฬีาภายในโรงเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมทางกายและกีฬาที่จดัการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนเพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคของการจดัโปรแกรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน และ
ควรสงเสริมการเขารวมการแขงขนัระหวางโรงเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมทางกายและกีฬาที่จดัการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนซึ่งเปนการสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถในกิจกรรมหรือกีฬานั้นๆ 
    3. โรงเรยีนควรจดัใหมีสถานท่ี อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนวิชา       
พลศึกษาในโรงเรียนใหเพียงพอ 
    4. โรงเรยีนควรสงเสริมใหครผููสอนวิชาพลศึกษามีความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูและการ
กําหนดสดัสวนคะแนน การพิจารณาสดัสวนคะแนนควรมคีวามเหมาะสมในแตละองคประกอบใหมีความ
สอดคลองกับมาตรา 23 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และจุดหมาย ขอ 3 ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และควรสงเสรมิให
ครูผูสอนวิชาพลศึกษามีความรูเกีย่วกับเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย และการประเมินทางเลือกเพ่ือ
นํามาใชในการประเมินผลการเรียนรูวิชา พลศึกษา  
    5. โรงเรยีนตองสงเสริมใหครูผูสอนวิชาพลศึกษาทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายใหกับผูเรียน
ทุกระดับชั้นป 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาโรงเรียนเอกชนท้ังระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของประเทศไทย เพื่อจะไดทราบถึงสภาพการจดัการเรียนการสอนพลศึกษาในทุกสวนของ   
ประเทศไทย 
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    2.  ควรมีการศึกษาสภาพการจดัการเรียนพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท้ังใน
มหาวิทยาลยักํากับของรัฐและภาคเอกชน 
 

เอกสารอางอิง 
 

กรรวี บุญชัย. (2555). แนวปฏิบัตกิารวัดและประเมินผลการเรียนตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษา. เอกสาร
ประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ. ภาควิชาพลศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

กีฬาพลศึกษาและสุขศึกษาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา, สมาคม. (2549). สภาพของรายงานแหงชาติ :  
สถานภาพของพลศึกษาในสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2549. เรสตัน, เวอรจิเนีย : สมาคมกีฬาและพลศึกษา 
แหงชาติ. 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักคณะกรรมการ. (2552). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงาน. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวาน กราฟฟค  
จํากดั. 

ชาตรี สําราญสุข. (2555). สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของภาคกลางในประเทศไทย.  
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

แบมมิกบอเย (2528). การประเมินการจัดโครงการพลศึกษาในวิทยาลัยครูในรัฐควาราของประเทศไนจีเรีย.  
[Online]. Available : http://www.thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. [2556, พฤษภาคม 25]. 

ฟอง  เกิดแกว. (2514). การพลศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
รัฐบาลไทยในความรวมมือกับสหประชาชาติ. (2548). การประชุมวิชาการแหงชาติวาดวยกีฬาและการศึกษา  

เฉลิมฉลองสหประชาชาติ พ.ศ. 2548 วาดวยและกีฬาและพลศกึษา. กรุงเทพฯ 
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, กรม. (2531). หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

คุรุสภาลาดพราว. 
 . (2533). หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).   

กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา. 
 . (2535). หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533).   

กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรสุภาลาดพราว. 
 . (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง 

สินคาและพัสดุภณัฑ. 
วรศักดิ์  เพียรชอบ. (2548). รวมบทความเกี่ยวกับปรัชญา หลักการ วิธีสอนและการวัดเพ่ือประเมินผลทาง  

พลศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
159

 
 

  
 

วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ. (2541). หลักสูตรพลศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมวิชาการ. 
 . (2556). เปาหมายของการจัดกิจกรรมทางกายในสถานศกึษาใหสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [Online]. Available :  
http://www.tahper.or.th/Chiang%20mai/9956/56.pdf. [2556, พฤษภาคม 25]. 

วิริยา  บุญชัย, อลสิา  พงษอมรพรหม และไพวัลย  ตัณลาพุฒ. (2532). การประเมินโครงการพลศึกษาของ
โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของไทย รายงานการวิจัย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วิสูตร  กองจินดา. (2545). การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทย, สมาคม. (2548, มกราคม-ธันวาคม). ปฏิญญาราชบุรี.  
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ. (31), 33. 

อรพรรณ  ปุญญา. (2553). สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง
ของประเทศไทย. วทิยานิพนธศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

อเนชา  มาสมัคร. (2553). สถานภาพของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันตกของประเทศไทย. 
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

 
 
 
 
 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 21 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2558 ISSN 2408 - 0845
160

 


