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บทคัด ย่อภาษาไทย 

57260308 : พฒันศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ความสัมพนัธ์, ชนิดกีฬา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นางสาว ศลิษา อ านวยชัย: การศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย ์ดร. วิชิต อ่ิมอารมย ์

  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา

เทศบาลนครนครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬา 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 204 คน จากนกัเรียน จ านวน 433 คน โดย
การสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภมิู (Stratified sampling)   

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ีใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้ 
(One-Way ANOVA), วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน  (Spearman's rank Correlation 
Coefficient), การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณสมการ (Stepwise Multiple Regression Analaysis) 

          ผลการวิเคราะห์พบวา่ 

          1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจ าแนก
ตามชนิดกีฬา โดยใช้สถิติ F-Test (One Way Analaysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตัว
แปรอิสระ (Independent Variables) พบว่าค่าสถิติท่ีค  านวณได้มีนัยส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดง
วา่ผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีมีชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกนัท าใหผ้ลการเรียนแตกต่างกนั 

            2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน  (Spearman's rank 
Correlation Coefficient) พบว่าเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่าชนิดกีฬากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

            3. พิจารณาความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระด้วยกนัเอง  พบว่าปัจจัยด้านผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

            การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณตามล าดับความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการสมการ  
(Stepwise Multiple Regression Analaysis) ของปัจจัยทั้ ง 4 ด้านไม่สามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมได ้
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บทคัด ย่อภาษาอั งกฤษ 

57260308 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : Correlation, Sport, Achievement 

MISS SALISA AMNUAYCHAI : CORRELATION OF SPORT AND  EARNING 
ACHIEVEMENTOF NAKHONPATHOM MUNICIPALITY SPORTS SCHOOL STUDENTS 
THESIS ADVISOR :  VICHIT IMAROM, Ph.D. 

The purposes of this research were 1.) To compare the results of the study of the Student Sports School 
Municipality of Nakhonpathom identified by the Sports type.  2) To study the relationship of the type of sports with the results of 
the study of the Student Sports School Municipality of Nakhonpathom. 3) To study the factors that affect the results of the s tudy 
and playing sports of the Student Sports School Municipality of Nakhonpathom A subject that is used in  this research the number 
of 204 people from students the number of 433 people by sampling stratum (stratified sampling) 

The data is collected by using questionnaire that statistical tool will be used in data analysis, there are frequency 
distribution by Percentage, Mean, Standard Deviation, and One-Way ANOVA. Analysis of the relationship with the Correlation 
Coefficient Shakespeare's rank (spearman's correlation coefficient), regression analysis multiples equation (stepwise multipl e 
regression analaysis) 

The results of this research were as follow: 

1. The comparison results of the study of the Student Sports School Municipality of Nakhon Pathom identified 
by the sports type by using an F-test Statistics (one way analaysis of variance) compare the differences between the mean by the 
variable independent variables found that the statistics that can be calculated with the statistical significance .05 to acce pt the 
assumption that is set to indicate that the results of the study of the Student Sports School Municipality of Nakhon Pathom with 
sports type to vary the different. 

2. Relationship Analysis by the Correlation Coefficient Shakespeare's rank (spearman's correlation coefficient) 
found that when considering the relationship between the independent variables to the variable by found that the Sports type with 
the results of the study of the Student Sports School Municipality of Nakhon Pathom does not have a relationship with the 
statistical significance level .05 

.  3. To consider the relationship of the independent variables. found that the learner is positively associated with 
the factor of the instructor the factor of the content and the factor of the training is the statistical significance level .01 

            A Regression Analysis multiples in order of priority of the variable to import the equation equation 
(stepwise multiple regression analaysis) of factors, the 4 is not able to predict the results of the study of the Student Sports School 
Municipality of Nakhon Pathom. 
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ให้ค  าปรึกษาช้ีแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งให้ค  าปรึกษาแนะน าตรวจสอบแกไ้ขและให้
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วิทยานิพนธ ์ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สุมนรตรี น่ิมเนติพนัธผ์ูท้รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ 
และขอขอบพระคุณครูและนกัเรียนทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดว้ยความตั้งใจ
ยิง่ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรของสาขาพฒันศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์รวมทั้ ง
เจา้หน้าท่ีและบุคลากรบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความห่วงใยของเพ่ือนร่วมรุ่น สาขาวิชาพฒันศึกษาท่ีคอยให้
ก  าลงัใจและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด   ขอร าลึกถึงในพระคุณของคุณพ่อสายนัต์ เหลืองะอาด 
และคุณแม่ปรียาภา  อ านวยชัย ท่ีปลูกฝังให้ผูว้ิจัยเห็นคุณค่าของการศึกษาอีกทั้งให้ความเข้มแข็ง 
อดทน อดกลั้นตลอดอุปสรรคต่างๆ ขอบคุณครอบครัวท่ีให้ความรักความห่วงใยและเป็นก าลงัใจ
ตลอดระยะเวลาการศึกษาและการท าวิทยานิพนธใ์หส้ าเร็จดงัท่ีตั้งใจไว ้

ท้ายท่ีสุด  คุณค่าและประโยชน์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผูว้ิจัยขอบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครุอาจารย ์ตลอดจนผูม้ีพระคุณทุกท่านท่ีมอบสติปัญญา และส่ิงดีๆ ในชีวิตใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
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บทที่ 1  

บทน า 

1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขในการท่ีท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายดงักล่าวนั้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพและความสามารถในการจดัการศึกษาโดยยดึ
หลกัการศกึษาท่ีเนน้การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนการใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการ จดัการศกึษา
และพฒันากระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองดงันั้นการจดัการศึกษาจึงตอ้งเป็นไปเพ่ือคน ทั้งมวล
อยา่งหลากหลายและสอดคลอ้งกบักลุ่มต่างๆ และคนสงัคมตอ้งรู้จกัรับผดิชอบต่อการศกึษา 
 ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญัในการสนบัสนุนทางดา้นการศึกษาและทางดา้นกีฬามากข้ึน 
โดยมีเป้าหมายในการตั้งโรงเรียนกีฬาท่ีมีมาตรฐานให้ครบทุกจงัหวดั ทั้งในในกรุงเทพมหานคร
และต่างจงัหวดั เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทางดา้นกีฬาพ้ืนฐานของชาติ โดยมุ่งเมน้การวางรากฐานการ
กีฬาท่ีถูกตอ้งให้แก่เยาวชนเพ่ือใหส้ามารถยกระดบัความสามารถของตนไดข้ึ้นไปจนถึงระดบัเป็น
ตวัแทนประเทศในการแข่งขนักีฬาระดับชาติและนานาชาติสามารถสร้างช่ือเสียงสามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้ประเทศชาติ ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานการกีฬาของประเทศให้สูงยิง่ข้ึน ซ่ึงการศึกษา
ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะช่วยพฒันา
คนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด
ทกัษะ และทศันคติแก่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง รู้จกัชีวิต เขา้ใจสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สามารถ
น าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้นการแกปั้ญหา เสริมสร้างชีวิตและสงัคมใหดี้ข้ึน รวมทั้งเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสงัคมและเป็นก าลงัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาติ(ส านกังานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ. 2529: 25) โรงเรียนกีฬาเป็นสถาบนัการศึกษาท่ีตั้งข้ึนมามีจุดมุ่งหมายเฉพาะซ่ึงกรมพล
ศึกษาไดด้  าเนินการจดัตั้งโรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรกข้ึนมีการจดัการเรียนการสอน
วิชาสามญัควบคู่กบัการฝึกซอ้มกีฬา ต่อมาจงัหวดันครปฐมเร็งเห็นถึงความส าคญัของเยาวชนของ
ชาติในอนาคตจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมข้ึนมาโดยท่ีโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐมมีความแตกต่างจากโรงเรียนกีฬาแห่งอ่ืน คือ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม สังกดักระทรวงมหาดไทยโดยอยู่ภายใตก้ารดูแลของเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงโรงเรียน
กีฬาแห่งอ่ืนจะอยูส่งักดักรมพลศึกษา 
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 ในส่วนของการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551 ก  าหนดให้มีการวดัผลการประเมินการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดบัชั้นเรียน 
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดบัชาติ ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่างๆ เป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ  าแนกตามสภาพปัญหา
และความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มเรียนทัว่ไป กลุ่มเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่า กลุ่มเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นวินยัและพฤติกรรม กลุ่มเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่ม
เรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม กลุ่มพิการทางดา้นร่างการและสติปัญญาเป็นตน้ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามความมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 อยูบ่นพ้ืนฐานสองประการ คือ 1) เพ่ือพฒันาผูเ้รียน 2) เพ่ือ
ตดัสินผลการเรียนรู้ โดยการวดัและประเมินผลทางการศึกษามีประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะ
ทางดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการทดสอบและการตดัเกรด ดา้นการแนะ
แนวและการใหค้  าปรึกษา และหากพิจารณาถึงนโยบายระดบัประเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวดั
และประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 สถาบนัการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไดใ้ห้ความส าคญัและระบุถึงการวดัและการประเมินใน
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั และเป็นขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัของสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามเพื่อเป็น
การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพ  

ตามนโยบายการพฒันากีฬาของชาติมีแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ในปัจจุบนัไดใ้ชแ้ผนพฒันากีฬาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2560-2564) ไดก้  าหนด
ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันาการกีฬาไว ้6 ประเด็นยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมใหเ้กิดความรู้และความตระหนกัดา้นการออกก าลงักาย และ
การกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมใหม้วลชนมีการออกก าลงักายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
กีฬา 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดบัอาชีพ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 
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 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา และ 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดบัการบริหาร จดัการดา้นการกีฬาใหม้ีประสิทธิภาพ 

โดยเน้ือหาประเด็นหลกัประการหน่ึงท่ีไดก้ล่าวคือ การพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ อยูใ่น
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีวตัถุประสงค ์คือ 1.) ใหน้ักกีฬาทุกกลุ่มทุกระดบัมีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขนัและ
พฒันาความสามารถโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการแข่งขนักีฬาทั้งระดบัชาติและนานาชาติ  2.) มี
ระบบและกลไกใหบุ้คลากรทางการกีฬาไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอต่อความตอ้งการ
ในการพฒันาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่ระดบัอ  าเภอ จงัหวดั ชาติและนานาชาติ  3.) เพื่อสร้างและ
พฒันาสถานกีฬาอุปกรณ์กีฬาและส่ิงอ  านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการฝึกซอ้มและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดบัตั้งแต่ระดบัอ  าเภอ จงัหวดั ชาติ และนานาชาติ  (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2560)   

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2554 ให้
เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถ           ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) พร้อมกนัน้ีได้
ปรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ  ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542) 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ( พ.ศ. 2550-2554)  ได้
ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมัน่คง  แนวการ
พฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้ งมี
สมรรถนะ ทักษะและความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ
แบบย ัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21โดยมุ่ง
ส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทกัษะดา้น
เทคโนโลยี  สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 



  4 

จากขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าคณะผูบ้ริหารประเทศไดเ้ห็นความส าคญัเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็น
อนาคตท่ีดีของชาติในอนาคตจึงไดก้  าหนดแนวทางและหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัเยาวชนเพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืในอนาคตดว้ย 

ดงันั้นการศึกษาของโรงเรียนกีฬามีความส าคัญมากต่อนักเรียนในโรงเรียนกีฬา เพราะ
เก่ียวพนัถึงการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดถึงความพอในการเลือกท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษาตามท่ีตนเองพอใจจะช่วยให้บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  แต่เน่ืองจาก
โรงเรียนกีฬาเป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นกีฬาเป็นหลกัจึงท านักเรียนบางคนมีความรู้ทางดา้น
วิชาการไม่เพียงพอต่อการจะไปศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงมีผลมากจากหลายๆ ปัจจยั อาทิ 
ปัจจยัดา้นการฝึกซ้อมกีฬา ปัจจยัดา้นการแข่งขันกีฬา ปัจจยัของตวัผูเ้รียน และรวมถึงปัจจยัดา้น
ครูผูส้อน จากท่ีได้กล่าวไวล้ว้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากท่ีไดก้ล่าวไปโรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นทางดา้นกีฬา
เป็นหลกั ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มและการแข่งขนัมกัส่งผลกระทบกบันักเรียนมากเน่ืองจากก่อนถึง
ช่วงฤดูการแข่งขนัมหกรรมกีฬาต่างๆ หรือ อยูใ่นช่วงมหกรรมการแข่งขนักีฬาต่างๆ นักเรียนบาง
กลุ่มชนิดกีฬาจะตอ้งมีการฝึกซอ้มกนัอย่างหนักและท าให้กระทบต่อเวลาเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเขา้
เรียนสาย การออกก่อนเวลา รวมรวมถึงไม่สามารถเขา้เรียนไดไ้ดเ้ลย และอีกสองปัจจยัท่ีมีผลกบั
ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเรียนของนกัเรียน คือ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ปัจจยัของตวัผูเ้รียนเองก็มีผลกระทบ
กบันกัเรียนเช่นกนั จนโรงเรียนกีฬาหลายๆ แห่งจึงพยามยกระดบัดา้นการศึกษาใหเ้ทียบเท่ากบัดา้น
กีฬาเพื่อใหค้วามสัมพนัธก์นัมากท่ีสุด โดยมีการจดักระบวนการ  การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ซ่ึง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนประกอบไปดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั  คือ ผูส้อน วิธีสอน และ
ผูเ้รียน จะเห็นไดว้่าองค์ประกอบผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนการสอน  โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของนักเรียน  ซ่ึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนนั้นไดรั้บผลกระทบจากการเล่นกีฬา
ดว้ยจึงท าใหเ้กิดทั้งผลดีและผลเสียต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตวัแปร
ท่ีมีความส าคญัตัวแปรหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและความลม้เหลวของผูเ้รียนได้  ทั้งน้ี
เน่ืองจากผลการเรียนนั้นเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล (ผจงจิต 
อินทสุวรรณ และคณะ, 2536 ผูท่ี้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีย่อมมีโอกาสท่ีดีในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน ในการศึกษาเรียนต่อนั้น ผลการเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการก าหนดเกณฑ์ใน
การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาเรียนต่อ  นอกจากน้ีบุคคลท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดียอ่มมีโอกาส
ท่ีดีในการเขา้ท างานและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลผูน้ั้นประสบ
ความส าเร็จ  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีปัจจยัหลายๆ ด้านท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน อีกทั้งกลุ่มชนิดกีฬาก็มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเช่นกนั 



  5 

ผลสัมฤทธ์ิส่งผลต่อปัจจัยหลายๆ ด้านท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ผูว้ิจยัท่ีอยู่ในฐานะนักศึกษาสาขาพฒันศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาไดเ้ลง็เห็นถึงท่ีมาและ
ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ดงันั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการต่อยอดการด าเนินชีวติของนกัเรียนต่อไปในอนาคต ทั้งทางดา้นการศึกษาต่อระดบัท่ี
สูงข้ึนหรือการประกอบอาชีพในอนาคตลว้นแต่ใชท้กัษะทางวิชาการและทางการปฏิบติั  
2. ค าถามวจิยั 

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
จ าแนกตามชนิดกีฬามีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

2.2 ชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมี
ความสมัพนัธก์นัหรือไม่ 

2.3 ปัจจยัดา้นอะไรท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
3. สมมตฐิาน 

 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจ าแนกตาม
ชนิดกีฬามีความแตกต่างกนั 

 3.2 ชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมี
ความสมัพนัธม์ีความสมัพนัธก์นั 

 3.3 ปัจจัยด้านผูเ้รียน ด้านครูผูส้อน ด้านเน้ือหา ด้านการฝึกซ้อม ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการเล่นกีฬาของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
4. วตัถุประสงค์การวจิยั 

 4.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬา 

4.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม 

4.3 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
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5. ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิการ
เรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและสามารถตอบ
ค าถามการวิจยัไดโ้ดยผูว้ิจยัศึกษาตามประเด็นดงัน้ี 

 5.1 ขอบเขตดา้นประชากร/กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
  เพ่ือให้ไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอต่อการท าวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดขอบเขต
ของประชากรในการท าวิจยัจากจ านวนประชากรทั้งหมดคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสม  และ
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการท าวิจยัมีดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  5.1.1 ประชากร  คือ  นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจ านวน 433 คน 
  5.1.2 กลุ่มตวัอย่าง  คือ  นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  จ  าแนกตามชนิดกีฬา ไดม้าจากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้าร
เปิดตารางของ Krejcie & Morgan (1970: 608) ก าหนดความคลาดเคล่ือน 5 %  ได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากบั  204  คน ในการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

 5.3 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
  5.3.1 ตวัแปรตน้ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่   เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
 ชนิดกีฬา  ไดแ้ก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลยบ์อล, วอลเลยบ์อลชายหาด, เท
เบิล-เทนนิส, เซปักตะกร้อ,  มวยไทย, มวยสากล, กรีฑา, ยูโด-  มวยปล ้า, บาสเกตบอล, ว่ายน ้ า, 
แบดมินตนั, กอลฟ์ 
 ปัจจัยสนับสนุน  ได้แก่  ปัจจัยด้านผูเ้รียน, ปัจจัยด้านผูส้อน, ปัจจัยด้น
เน้ือหา, ปัจจยัการฝึกซอ้ม 

5.3.2 ตวัแปรตาม 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

 5.4 ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  
 5.5 ขอบเขตดา้นเวลา 
  เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562 
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6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 6.1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุระดบัชั้น ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม  
 6.2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดบัความส าเร็จท่ีไดจ้ากการเรียน อยูใ่นรูปแบบ
ของเกรดเฉล่ีย ท่ีนกัเรียนไดรั้บการทดสอบจากแบบทดสอบของทางโรงเรียน       

6.3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความต้องการท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่เร่ิมแรก เป็นแรงขบัท่ีอยู่ภายในตวัแต่ละคนเพ่ือให้ส าเร็จอยา่งท่ีใจตั้ง
ไว ้มีทั้งความสมหวงัและผิดหวงัข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั และตอ้งการ
ความเป็นอิสระในการท างานใชค้วามพยายามอย่างมุ่งมัน่ หาวิธีการแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
อยา่งไม่ยอ่ทอ้ เพื่อใหต้นเองบรรลุมาตรฐานท่ีตั้งเอาไว 
 6.4. ปัจจยัดา้นเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่มสาระ(หลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน)  หมายถึง 
เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความสามารถในการ
ส่ือสาร การคิดการแกปั้ญหา และสามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

6.5.) การฝึกซอ้ม หมายถึง การปฏิบติักิจกรรมให้ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งซ ้าๆ  
กนัอย่างเป็นขั้นตอนอย่างสม ่าเสมอโดยส่งผลต่อการท างานในระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้มีการ
พฒันาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนรู้ทกัษะต่างๆ จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งมี
การจดัสรรอยา่งมีระบบทั้งรูปแบบ สถานท่ี เวลาของการฝึกซอ้มท่ีเหมาะสม 
 6.6. อุปกรณ์และสถานท่ี หมายถึง การเลือกใชอุ้ปกรณ์และสถานท่ีในการฝึกซอ้มท่ีมีความ
เป็นมาตรฐาน มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการฝึกซอ้ม 
 6.7. การส่งเสริมและพฒันาทกัษะ หมายถึง การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี แลกเปล่ียน
ทกัษะระหว่างทีมเพื่อเปล่ียนแปลงบรรยากาศในการฝึกซอ้ม  และร่วมถึงการเขา้ร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ 

 6.8 แรงจูงใจนักกีฬา หมายถึง การได้รับการสนับสนุนเมื่อประสบความส าเร็จจากการ
แข่งขนัและไดรั้บโอกาสต่างๆ 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 สามารถวางแผนเพ่ือพฒันาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

7.2 สามารถเป็นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม   ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด   ทฤษฎีเอกสาร  และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการวางกรอบแนวคิดส าหรับการศึกษาซ่ึงไดก้  าหนดรายละเอียด
ไวด้งัน้ี 
1. บริบทของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
3. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 
4. ความหมายและความส าคญัของการฝึกซอ้มกีฬา 
4.1 ความหมายของการฝึกซอ้มกีฬา 
4.2 ความส าคญัของการฝึกซอ้มกีฬา 
5. แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
    5.1 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกซอ้มกีฬา 
    5.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. บริบทของโรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครปฐม 

เทศบาลนครนครปฐม   ได้สนองนโยบายรัฐบาลโดยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2540  และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ท่ีเปิด
โอกาสให้มีการจดัการศึกษาพิเศษตามศกัยภาพของผูเ้รียน ในการน้ีเทศบาลนครนครปฐม  จึงเปิด
การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรความสามารถพิเศษทางกีฬาใหก้บันกัเรียนเพื่อส่งเสริมความเป็น
เลิศทางดา้นกีฬาใหก้บัเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางกีฬาไดเ้รียนรู้โดยตรง 

ในปีการศึกษา 2546  เทศบาลนครนครปฐมในขณะนั้น   โดยมีนายเสรินทร์  แกว้พิจิตร 
(นายกเทศมนตรี) นางพะเยาว ์ มีบณัฑิต(ปลดัเทศบาล)  และนายสุพล  อ าภาวงษ(์ผูอ้  านวยการส านกั
การศึกษา)  ไดด้  าเนินการจดัท าโครงการน าร่องจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรความสามารถพิเศษ
ทางดา้นกีฬา  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ณ โรงเรียนเทศบาล 5  วดัพระปฐมเจดีย  ์ มีจ  านวน
นกัเรียนทั้งส้ิน  43  คน 
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 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ไดเ้ปิดการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-2 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีจ  านวนนักเรียน  114 คน   และในปีการศึกษา 2548 เทศบาลนค
นครปฐมไดป้ระกาศจดัตั้ง “โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม” เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ใน
สมยันายเสรินทร์ แกว้พิจิตร  เป็นนายกเทศมนตรี นางฉะออ้น คุปตวชั เป็นรองนายกเทศมนตรีฝ่าย
การศึกษา นายถาวร จนัทร์กล ่า  เป็นปลดัเทศบาลออ และนายพินิจ พุ่มชูแสง  เป็นผูอ้  านวยการ
ส านักการศึกษาไดแ้ยกนักเรียนหลกัสูตรความสามารถพิเศษทางดา้นกีฬา จากโรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัพระปฐมเจดีย)์ มาจดัการเรียนการสอน  โดยใชศู้นยกี์ฬาเทศบาลนครนครปฐมเป็นอาคารเรียน
ชัว่คราว  ซ่ึงเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศไทย  โดยในปีงบประมาณ  2549 ได้รับเงิน
งบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เยื้องท่ีตั้งเดิมบริเวณถนนเลียบคลอง ต าบล สนาม
จนัทร์  ซ่ึงแลว้เสร็จและท าการยา้ยสถานศึกษามาเมื่อ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550 
 ปัจจุบนัมีนักเรียนในปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ  านวนทั้งส้ิน 
409 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จ  านวน 286 คน นักเรียนหญิง จ  านวน 123 คน  บุคลากรในโรงเรียน
ประกอบดว้ยพนกังานครู 19 คน ครูสนับสนุนการสอน 2 คน ครูปฏิบติัการสอนรายชัว่โมง จ  านวน 
21 คน พนกังานจา้งทัว่ไป (นกัการภารโรง) 3 คน (แม่ครัว 3 คน)  โดยมีนายระวี ปราถน์วิทยา เป็น
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา นายธีรเดช พนัทนพิเชฐ เป็นรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จดัเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ประเภทนกัเรียนประจ า เป็น
สถานศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาความเป็นเลิศทางดา้นกีฬา มีจ  านวนนกัเรียน ในปีการศึกษา 2556 
ทั้งส้ินรวม 420 คน โดยมีกีฬาเปิดสอน 14 ประเภท ดงัน้ี 
 1. ฟุตบอล         2. ฟุตซอล 3. วอลเลยบ์อล 
 4. วอลเลยบ์อลชายหาด 5. เทเบิลเทนนิส                     6. เซปักตะกร้อ 
 7. มวยไทย 8. กรีฑา                          9. ยโูด - มวยปล ้า 
10. บาสเกตบอล                          11. ว่ายน ้ า                         12. แบดมินตนั 
13. กอลฟ์                                  14. มวยสากล  
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ปัจจุบนัมีนกัเรียนในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ  านวนทั้งส้ิน 433 จ  าแนก
นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 จ  านวนประชากรนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน  
รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

82 73 73 81 66 58 433 

ท่ีมา : หน่วยทะเบียนวดัผลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม (พฤศจิกายน 2561) 
2. แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เม่ือกล่าวถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ ทุกคนตอ้งนึกถึงนกัเรียนท่ีมคีวามเก่ง ฉลาด 
สามารถใชส้ติปัญญาท่ีตนเองมีอยูเ่พื่ออยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข นอกจากการปรับตวัทาง
สงัคมท่ีเหมาะสมกบัตวัเองแลว้ นกัเรียนทั้งหมดต่างตอ้งการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน
ทั้งนั้น เพราะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสามารถเป็นตวัก  าหนดความกา้วหนา้ในอนาคตได ้(อุรางค ์
อุตสาหะ. 2549 : 22-23) 
 2.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียน
ไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและ
ประเมินผล ผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) เป็นผลการเรียนรู้ตามแผนท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าอนัเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีผา่นมา มีนกัการศึกษาใหค้วามหมายของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี  
 สมพร  เช้ือพันธ์ (2547 : 53) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึงความสามารถ
ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการ
สอน การฝึกฝนประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

 พิมพันธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข  (548 : 125) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หมายถึงขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน  

 ปราณี กองจินดา (2549 : 42) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความสามารถหรือ
ผลส าเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์
เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้าม
ลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั  
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 วชัลี บวัตา (2550 : 42) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบ ซ่ึง
เป็นแบบประเมินผลตามสภาพจริงวิชาภาษาองักฤษท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  
 อนาสตาซี (1970 อา้งอิงในอรทยั จนัใด. 2553 : 16) กล่าวไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบทางดา้นสติปัญญา และองคป์ระกอบทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญาดา้น
อ่ืน ๆชวาล แพรัตกุล (2517 อา้งอิงในสมควร จ าเริญพฒัน์. 2553 : 21) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึง ความรู้ทกัษะและสมรรถภาพทางสมองในดา้นต่าง ๆ  ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการสัง่สอน
ของครู ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (Achievement test)  
 อรทยั จนัใด (2553 : 18) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ในการท่ีจะพยายามเขา้ถึงความรู้ หรือทักษะซ่ึงเกิดจากการกระท าท่ีประสานกนัต้องอาศยัความ
พยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบทางด้านท่ีเก่ียวข้องกบัสติปัญญา และองค์ประกอบท่ีใช้สถิติ
ปัญญา แสดงออกในรูปของความส าเร็จ ซ่ึงสามารถสงัเกตและวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางจิตวิทยาหรือ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทัว่ไป  
 สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือทักษะท่ีต้องใชส้ติปัญญา  และ
สมรรถภาพทางสมองท่ีไดรั้บมาจากการสั่งสอน แสดงออกมาในรูปความส าเร็จสามารถวดัไดโ้ดย
การแสดงออกมาทั้ ง 3 ด้าน  คือพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัย  ด้านทักษะพิสัย  และใช้แบบทดสอบ
ความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 
 2.2 ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน นกัเรียนจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนั้นมาจากหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหาเป็นตน้ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี
  
  2.2.1 ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียน  ประกอบดว้ยคุณลกัษะของนกัเรียน และความสมัพนัธ์
ระหว่างกลุ่มเพื่อน 
  2.2.1.1 คุณลกัษณะของนกัเรียน หมายถึง การบุคลิกส่วนบุคคลท่ีดี มีเจตคติท่ีต่อ
ตนเองและสงัคม ซ่ึงจะมีอิทธิพลและส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเรียนซ่ึงประกอบดว้ย
ดงัน้ี 
  เจตคติต่อการเรียน คือ เมื่อนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชาต่างๆ จะท า
ใหน้กัเรียนสนใจ และรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีในการเรียนวิชานั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงบุคคลต่างๆ กล่าว
ไวด้งัน้ี 
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 ไพศาล หวงัพาณิช (2526: 146) ไดส้รุปความหมายของเจตคติไวว้่า เจตคติเป็นความรู้สึก
ภายในของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้กบัส่ิงนั้น และความรู้สึก
ดงักล่าวจะเป็นตวัก  าหนดให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมหรือแนวโนม้ของการตอบสนองต่อส่ิงนั้น
ในทิศทางใดทิศทางหน่ึง อาจเป็นทางสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้คดัคา้นก็ได ้เจตคติสามารถแยกออกได้
ดงัน้ี 
      1. เจตคติเป็นพฤติกรรมหรือความรู้สึกทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงในสงัคม 
      2. เจตคติเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงเร้าในเร่ืองเก่ียวกบัประสบการณ์
เร่ืองในเร่ืองหน่ึง ซ่ึงหมายถึงบุคคลใดจะมีเจตคติอย่างไรต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง บุคคลนั้นจะตอ้งเคยพบ
เห็น รู้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงนั้นมาก่อน 
      3. การแสดงออกของเจตคติหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดๆ จะเป็นในรูปของการ
สนบัสนุนคลอ้ยตาม ซ่ึงเรียกว่าเป็นไปในเชิงบวกหรือในรูปการโตแ้ยง้คดัคา้น ซ่ึงเรียกว่าเป็นไปใน
เชิงลบหรือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้านั้น 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี(2531: 1) กล่าวว่า เจตคติหมายถึงพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมทาง
สมองในการท่ีจะกระท า ซ่ึงจะบ่งบอกถึงหน้าท่ีของสภาวะจิตใจ หรือสภาพของอารมณ์ท่ีซับซอ้น
ก่อนท่ีคนเราจะตดัสินใจอย่างใดอยา่งหน่ึงในการแกปั้ญหา โดยส่วนใหญ่แลว้จะข้ึนอยู่กบัเจตคติท่ี
จะคงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีตนเองมีประสบการณ์มา เพ่ือท่ีจะรักษาเจตนาท่ีถูกตอ้งไวจ้ากประสบการณ์ท่ีผ่าน
มาว่าถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งอยา่งไร ตามระดบัความเช่ือถือหรือระดบัความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
จะเห็นไดว้่าเจตคตินามธรรมท่ีเป็นพฤติกรรมภายในของคนเรา 

ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร(2545: 138) กล่าวว่า เจตคติหมายถึงสภาพความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวกบั
ความคิด ความรู้สึกแลว้แนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของและสถานการณ์ต่างๆ 
ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงและสภาวะทางจิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร 

ลกัขณา สริวฒัน์(2544: 69) เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก(อารมณ์) ความคิดเห็น(ปัญญา)หรือ
ท่าที(พฤติกรรม) ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

นพมาศ ธีรเวคิน(2542: 89) เจตคติ หมายถึง ความเช่ือท่ีคงทนซ่ึงมนุษยเ์รียนรู้มาเก่ียวกบั
บางส่ิงบางอยา่ง 

แอลพอร์ต (วนัเพ็ญ บุญชม. 2542ซ 88; อา้งอิง Allport. 1969 : 798) ให้ความหมายว่าเจต
คติ หมายถึงสภาพความพร้อมทางจิตใจ ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ สภาวะน้ีจะเป็นแรงท่ีจะก าหนด
ทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคล ส่ิงหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์(2540: 108) กล่าวว่าเจตคติ หมายถึง การเตรียมพร้อมแห่งสภาพจิตใจของบุคคล
ในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เจตคติเป็นอารมณ์ท่ีมีอยู่ในทุกคนท่ีอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกนั เจตคติ
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เป็นส่ิงท่ีผลกัดนับุคคลใหแ้สดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ อนัอยูใ่นลกัษณะท่ีพึ่งพอใจก็ได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการเรียนและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

กู๊ด (วิโรจน์ ธรรมจินดา. 2536: 44;อา้งอิงจาก Good. 1973: 49) ใหค้วามหมายของเจตคติว่า 
หมายถึง ความเอนเอียงหรือความชอบของบุคคลท่ีแสดงผลเฉพาะไปสู่วตัถุส่ิงของสถานการณ์หรือ
คุณค่า ตามปกติจะประกอบดว้ยความรู้สึกและอารมณ์ 
 สรุป เจตคติ หมายถึง ความพร้อมทางจิตใจ ความเอนเอียงของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงจะมาจากความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และมีผลท าใหบุ้คคลนั้นตอบสนองต่อส่ิงเร้าตามความรู้สึก
ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที หากนกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน นักเรียนจะรู้สึกถึงการเรียนวิชาต่างๆ ในทาง
ท่ีดีและท าให้เรียนรัก และสนใจเรียนการเรียนวิชาต่างๆ ผลท่ีไดม้า คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
นั้นเอง 
   2.2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มเพื่อน  หมายถึง การอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ี
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการใหแ้รงจูงใจกนัในกลุ่ม ดงัเช่น 
  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  มีผูก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 พรรณี ช. เจนจิต (2550 : 291) กล่าวว่า ในการอยู่ร่วมกนัในสังคมส่ิงส าคญัท่ีขาดเสียมิได ้
คือ ความเข้าใจเก่ียวกับการแสดงพฤติกรรมของอีกฝ่ายหน่ึงว่าท าไมเขาจึงแสดงหรือประพฤติ
ปฏิบัติดังเช่น ท่ีเขาเป็นอยู่ มีอะไรเป็นแรงจูงใจให้เขาท าเช่นนั้ นครูมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
นักเรียนโดยตรง ถา้หากไดเ้ขา้ใจถึงพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกนั
การแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการทั้งดา้นอารมณ์ และสงัคมผลท่ีตามมาคือ
ท าใหแ้ต่ละคนมีบุคลิกภาพแตกต่างกนั มีผูใ้หค้วามหมายแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิไวด้งัน้ี  
 พรรณี ช. เจนจิต (2550 : 292 -293) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความตอ้งการท่ี
จะท าส่ิงต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงลกัษณะของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง คือ เป็นผูท่ี้มีความมานะบาก
บัน่พยายามท่ีจะเอาชนะความลม้เหลวต่างๆ พยายามท่ีจะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นผูท้  างานมีแผน 
และเป็นผูต้ ั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง ส่วนลกัษณะของผูมี้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่า คือ เป็นผูท่ี้ทา
งานแบบไม่มี เป้าหมาย  หรือตั้ งเป้าหมายไปในวิถีทางท่ีจะหลีกเล่ียงความล้มเหลว  อาจจะ
ตั้งเป้าหมายง่ายหรือยากเกินไป และตั้งระดบัความคาดหวงัไวต้  ่า 
 มนัทนา เพง็แจ่ม (2550 : 19) กล่าวว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หมายถึง ความตอ้งการท างานท่ี
ทา้ทายใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุดอยา่งมีคุณภาพดว้ยความมีมาตรฐานสูงตอ้งการความเป็นอิสระใน
การท างานใช้ความพยายามอย่างมุ่งมัน่หาวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่ย่อท้อ 
เพ่ือให้ตนเองบรรลุมาตรฐานท่ีตั้งเอาไว ้และมีความพอใจเมื่อประสบความส าเร็จ รู้สึกผิดหวงัและ
วิตกกงัวลเมื่อพบกบัความลม้เหลว  
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 กรุณา ศรีรุณ (2552 : 23) สรุปไวว้่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความปรารถนาของ
บุคคลท่ีเป็นแรงขบัใหบุ้คคลท่ีจะประกอบพฤติกรรมในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือไปใหถึ้งจุดหมายท่ีตั้งไว ้
ใหดี้และมีประสิทธิภาพ  
 ปราณี หล าเบญสะ (2553 : 13) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ คือ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะกระท าส่ิงต่างๆ  เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนเองวางไวม้ีความทะเยอทะยาน มุ่ง
ความส าเร็จมากกว่าหลีกหนีความลม้เหลวโดยแต่ละคนจะมีระดบัแรงจูงใจแตกต่างกนัไป 
 สรุปได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไวต้ั้งแต่เร่ิมแรก เป็นแรงขบัท่ีอยู่ภายในตวัแต่ละคนเพ่ือให้ส าเร็จอยา่งท่ีใจตั้ง
ไว ้มีทั้งความสมหวงัและผิดหวงัข้ึนอยูก่บัแรงจูงใจของแต่ละคนมีความแตกต่างกนั และตอ้งการ
ความเป็นอิสระในการท างานใชค้วามพยายามอย่างมุ่งมัน่ หาวิธีการแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
อยา่งไม่ยอ่ทอ้ เพ่ือใหต้นเองบรรลุมาตรฐานท่ีตั้งเอาไว 
  แนวคดิ ทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
  มาสโลวเ์ป็นผูห้น่ึงท่ีไดศ้ึกษาคน้ควา้ถึงความตอ้งการของมนุษย  ์โดยท่ีมองเห็นว่า
มนุษยทุ์กคนลว้นแต่มีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการใหก้บัตนเองทั้งส้ิน ซ่ึงความตอ้งการ
ของมนุษยม์ีมากมาย ซ่ึงไดน้ าความตอ้งการนั้นมาจดัเรียงตามล าดบัขั้นเป็น 7 ขั้น จากขั้นต ่าสุดไป
ยงัขั้นสูงสุด โดยท่ีมนุษยจ์ะมีความต้องการในขั้นสูงๆ ถา้ความต้องการในขั้นต้นๆ ได้รับการ
ตอบสนองเสียก่อน (พรรณี ช. เจนจิต. 2550 : 262 -264 ) มาสโลวเ์ป็นผูท่ี้มองเห็นว่าโดยธรรมชาติ
แลว้มนุษยเ์กิดมาดี และพร้อมท่ีจะท าส่ิงดี ถา้ความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสองอย่าง
เพียงพอ เป็นผูท่ี้มองว่าความดีท่ีอยูใ่นตวัมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีติดตวัมาแต่ก  าเนิด การเรียนรู้หรือการแสดง
พฤติกรรมเกิดจากแรงผลกัดนัภายในตวับุคคล เด็กมีธรรมชาติพร้อมท่ีจะศึกษาส ารวจส่ิงต่างๆ  คน
ทุกคนมีแรงภายในท่ีจะไปให้ถึงสภาพการณ์ท่ีเรียกว่า  “การรู้จกัตนเองตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง” 
(Self–actualization) หรือความตอ้งการท่ีจะตระหนักในความสามารถของตนเอง ล าดบัขั้นทั้ง 7 
ของความตอ้งการของมาสโลวด์งัน้ี  
1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย  
2) ความตอ้งการความปลอดภยั  
3) ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ  
4) ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับและไดรั้บการยกยอ่ง  
5) ความตอ้งการท่ีจะตระหนกัในความสามารถของตนเองหรือรู้จกัตนเอง  
6) ความตอ้งการท่ีจะรู้และเขา้ใจ  
7) ความตอ้งการทางดา้นสุนทรียะ  
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  Hoppe (1930 อา้งอิงในพรรณี ช. เจนจิต. 2550 : 277-278) นกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั
ได้วิเคราะห์เก่ียวกับ  “ระดับความคาดหวงั” ซ่ึงเขาให้ข้อสังเกตว่าคนเรามีแนวโน้มท่ีจะตั้ ง
วตัถุประสงค์ของตนเองให้สูงข้ึนภายหลังจากท่ีทางานแล้วประสบความส าเร็จ   และจะตั้ ง
วตัถุประสงคใ์ห้ลดลงภายหลงัจากท่ีประสบความลม้เหลวซ่ึงกระบวนการน้ีจะป้องกนัตนเองจาก
ความลม้เหลวหรือเพื่อไม่ให้ไดรั้บความส าเร็จง่ายจนเกินไปซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จนั้น ดงันั้นคนจะตั้งระดับความคาดหวงัสูงหรือต ่าข้ึนอยู่กบัประสบการณ์การท างาน 
โดยแท้ท่ีจริงแลว้ระดับความคาดหวงัเป็นการออมซอมระหว่างความต้องการของมนุษยซ่ึ์งมี
ลกัษณะขดัแยง้กนัคือ ประการแรกมนุษยก์ลวัความลม้เหลว ความผิดหวงั จึงลดความคาดหวงัให้
ต  ่าลง อีกประการหน่ึง คือมนุษยต์อ้งการบรรลุความส าเร็จใหสู้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ซ่ึงจะท าให้เขา
ตั้งระดบัความคาดหวงัไวสู้ง แต่โดยแทท่ี้จริงแลว้บางคร้ังการตั้งระดบัความหวงัก็เสียสมดุล คือ คน
ตั้งวตัถุประสงคสู์งเกินไป เกินกว่าความสามารถหรือตั้งต  ่าเกินไป ต ่ากว่าความสามารถ จุดส าคญัครู
จะทาอยา่งไร เพ่ือช่วยใหเ้ด็กรู้จกัตั้งระดบัความสามารถไดต้รงตามความเป็นจริง 
  Atkinson (1961 อ้างอิงในพรรณี  ช. เจนจิต . 2550 : 277-278) ได้พัฒนาทฤษฏี
แรงจูงใจจากความคิดของ  Hoppe เก่ียวกับเร่ือง ระดับความคาดหวัง และจากความคิดของ 
McClelland เก่ียวกบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ซ่ึง McClelland มีความเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ
ความส าเร็จ และไดท้ าการวิจยัเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัความตอ้งการในเร่ืองน้ีของแต่ละบุคคล ซ่ึง
มีต่างๆกัน  Atkinson ได้ตั้ งสมมติฐานว่าความต้องการความส าเร็จของคนซ่ึงมีต่างๆ กันนั้ น 
เน่ืองมาจากคนพยายามหลีกเล่ียงความลม้เหลว  คนบางคนมีลกัษณะมุ่งมั่นความส าเร็จ จะตั้ ง
ว ัตถุประสงค์ ซ่ึงมีความยาก  – ง่าย ปานกลาง ส่วนบางคนมีลักษณะล้มเหลวผิดหวังจะตั้ ง
วตัถุประสงคท่ี์สูงเกินไปหรือต ่าเกินไป Atkinson เช่ือว่าคนท่ีคิดว่าตนเองจะประสบความส าเร็จนั้น  
คือผูท่ี้เคยประสบความส าเร็จหรือมองเห็นลู่ทางว่าจะประสบความส าเร็จส่วนลักษณะของผู ้
ล ้มเหลวพัฒนาข้ึนมาจากผู ้ท่ีเคยมีประสบการณ์กับความล้มเหลวซ ้ าแล้วซ ้ าอีก  หรือผูท่ี้ตั้ ง
วตัถุประสงคสู์งเกินความสามารถของตนท่ีจะบรรลุได ้
 ความคิดของทั้ง Maslow , Hoppe และ Atkinson (พรรณี ช เจนจิต. 2550 : 277-278 ) มีส่วน
คลา้ยคลึงกนัต่างก็เน้นเก่ียวกบัว่าในการจดัประสบการณ์เรียนใหก้บัเด็กนั้นใหค้  านึงเก่ียวกบัความ
กลวั ความลม้เหลวเพราะการท่ีคนจะประสบความส าเร็จในชีวิตไดต่้อไปนั้น เขาจะตอ้งเคยไดรั้บ
ความส าเร็จในเบ้ืองตน้ของชีวิตมาก่อน นัน่คือการประสบความส าเร็จในโรงเรียนนัน่เอง 
  2.2.2. ปัจจยัด้านครูผู้สอน 
ยนต ์ชุ่มจิต (อา้งอิงในพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์. 2537 : 16) กล่าวว่า ครูถือว่ามีบทบาทส าคญัใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไดม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถ
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พฒันาให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนนั้น ครูควร
ตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองในการจดักระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
อยา่งไร ซ่ึงนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียนส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า
ได ้ตลอดรวมไปถึงบุคลิกภาพของครู นับว่าเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
เป็นแรงกระตุน้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่า นับว่าเป็นปัจจยัทางออ้มอีกด้าน
หน่ึงท่ีควรศึกษาหาสาเหตุต่อไป ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของคาว่า “ครู” ไวด้งัน้ี  
 กู๊ด Good Carter V. (1973 อ้างอิงในพิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์ . 2537 : 1-2) ได้ให้
ความหมายของคาว่าครู ใน “ Dictionary of education” ไวด้งัน้ี 
 ครู คือบุคคลท่ีราชการจ้างไว้เพื่อท าหน้าท่ีให้คาแนะน าและอ านวยการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนของนกัเรียนหรือนกัศึกษาในสถาบนัการศึกษาของรัฐและเอกชน  
 ครู คือบุคคลท่ีมีประสบการณ์หรือมีการศึกษามากเป็นพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณ์และ
การศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีสามารถทาให้คนอ่ืนๆเกิดความงอกงามและพฒันา
ได ้ 
 ครู คือผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรวิชาชีพจากสถาบันฝึกหัดครู  และผ่านการอบรมซ่ึง
ทางการไดรั้บรองแลว้ โดยไดรั้บประกาศนียบตัรทางการสอน  
ยนต์ ชุ่มจิต (อา้งอิงในพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท.์ 2537 : 20) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าครู ตาม
รูปคาภาษาองักฤษ “ TEACHERS” ดงัน้ี 
   T ( Teaching) การสอน  หมายถึง  การอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรู้
ความสามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง ซ่ึงถือว่าเป็นงานหลกัของครูทุกคนทุกระดับชั้นท่ีสอน 
ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู พ.ศ. 2526 ขอ้ 3 
ก าหนดไวว้่า ครูตอ้ง “ตั้งใจสอนศิษยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีของตนให้เกิดผลดีดว้ยความเอาใจใส่ อุทิศ
เวลาของตนให้แก่ศิษย ์จะละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีการงานมิได”้ และในขอ้ 6 ก าหนดไวว้่า ครูตอ้ง 
“ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบงัอาพราง  ไม่น าหรือยอมให้น าผลงานทางวิชาการ
ของตนไปใชใ้นทางทุจริตหรือเป็นภยัต่อมนุษยชาติ” จากขอ้ก  าหนดทั้ง 2 ขอ้ จะเห็นว่าหนา้ท่ีของ
ครูท่ีส าคญัคือการอบรมสัง่สอนศิษย ์การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย ์ครูทุกคนควรตระหนักใน
เร่ืองการสอนเป็นอนัดบัแรก โดยถือว่าหัวใจของความเป็นครูคือการอบรมสัง่สอนศิษยใ์หเ้ป็นคนดี
มีความรู้ในวิทยาการทั้งปวง 
   E (Ethics) จริยธรรม หมายถึง หนา้ท่ีในการอบรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน
ครูจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นผูม้ีจริยธรรมอนัเหมาะสมดว้ย  
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   A (Academic) วิชาการ หมายถึง ครูตอ้งมีความรับผดิชอบในทางวิชาการ
อยูเ่สมอ  
   C (Cultural Heritage) การสืบทอดวฒันธรรม หมายถึง ครูตอ้งมีหน้าท่ี
รับผดิชอบเก่ียวกบัการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมจากคนรุ่นหน่ึงให้ตกทอดไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  
หรือรุ่นต่อ ๆไป ซ่ึงมีวิธีการท่ีครูจะกระทาได้สองแนวใหญ่  ๆ ดว้ยกันคือ 2) การอบรมสั่งสอน
นกัเรียนใหเ้ขา้ใจในวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของไทยอยา่งถูกตอ้ง  
   H (Human Relationship) มนุษยสมัพนัธ ์หมายถึง การมีมนุษยสมัพนัธอ์นั
ดีของครูต่อบุคคลทัว่ๆ ไปเพราะการมีมนุษยสัมพนัธท่ี์ดีจะช่วยใหค้รูสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของครู
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   E (Evaluation) การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนการ
สอนนักเรียนซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีส าคญัยิ่งอีกประการหน่ึงของครูเพราะการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นการวดัความเจริญกา้วหนา้ของศิษยใ์นดา้นต่างๆ  
   R (Research) การวิจัย หมายถึง ครูต้องเป็นนักแกปั้ญหาเพราะการวิจัย
เป็นวิธีการแกปั้ญหาและการศึกษาหาความรู้ความจริงท่ีเช่ือถือโดยวิธีการท่ีเช่ือถือได้  
   S (Service) บริการ หมายถึง การใหบ้ริการ คือ ครูตอ้งใหบ้ริการแก่สงัคม
หรือบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการปฏิบติัตามวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งามอยา่งถูกตอ้งเป็นประจ า เช่น การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบัโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 
 ยนต์ ชุ่มจิต (อา้งอิงในพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์. 2537 : 11-16) ไดจ้  าแนกครูออกตาม
ประเภทต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี  
  1. จ าแนกตามลกัษณะงานจ าแนกได ้4 ประเภท คือ  
     1.1 ครูประจ าบ้าน  ไดแ้ก่ บิดา มารดา ผูใ้ห้ก  าเนิดถือว่าเป็นครูอนัดับแรกหรือ
เรียกว่า บูรพาจารย ์ 
        1.2 ครูประจ าโรงเรียน ได้แก่  ครูอาจารยท่ี์สอนนักเรียนตามสถานศึกษาจะ
กระท าโดยส านึกหรือด้วยวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง  หรือจะทาตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย  
     1.3 ครูประจ าวดั ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆใ์นพระพุทธศาสนา หรือนกับวชในศาสนา
อ่ืน ๆ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจหลกัค าสอนในศาสนาของตนอย่างเพียงพอ  แล้วท าหน้าท่ีเผยแผ่
หลกัธรรมค าสอนเพื่อให้ประชาชนมีศีลธรรมคุณธรรมประจ าใจเป็นชีวิตท่ีมีคุณภาพ  สามารถ
ด าเนินชีวิตของตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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     1.4 ครูประจ าโลก  ไดแ้ก่ พระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาและศาสดาของ
ศาสนาต่างๆ ท่ีไดค้น้พบหลกัธรรมคาสอนอนัประเสริฐแลว้นาหลกัธรรมนั้นๆ มาเผยแพร่อบรมให้
มวลมนุษยใ์นโลกไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ แลว้นาไปประยกุตป์ฏิบติัเพื่อความสุขความเจริญและความร่มเยน็
แห่งชีวิต 
  2. จ าแนกตามคุณภาพและแรงจูงใจ สามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ 
     2.1 พวกก้าวหน้า (The Upward – mobiles) ได้แก่ ครู อาจารย ์ท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถาบนัการศึกษาเป็นอยา่งดี สามารถท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์
กบัสถาบนัอยา่งเต็มท่ี  
     2.2 พวกเฉยเมย (The Indifferent)ไดแ้ก่ ครู อาจารย ์ท่ีไม่ใยดีต่อความส าเร็จใน
งานหรืออ านาจท่ีควรมีหรือควรไดจ้ากการด ารงต าแหน่งต่างๆ ในสถาบนั มุ่งหารายไดพ้ิเศษนอก
สถาบนั มีบทบาทต่อสถาบนันอ้ยมาก และไม่ยอมเสียสละใหแ้ก่สถาบนัโดยเด็ดขาด  
     2.3 พวกผสม (The Ambivalents)ไดแ้ก่ ครู อาจารย ์ท่ีอยากไดรั้บความส าเร็จใน
งาน อยากด ารงต าแหน่งท่ีมีเกียรติและมีอ  านาจในสถาบันมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน  แต่ขาด
ความสามารถในการท างาน 
  3. จ าแนกตามคุณธรรม สามารถจ าแนกได ้3 ประเภท คือ  
     3.1 เปลือกครู ครูประเภทน้ีจดัไดว้่าเป็นครูท่ีดอ้ยในดา้นคุณธรรมของความเป็น
ครูอยา่งมาก ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากการมิไดมี้ศรัทธาท่ีจะมาเป็นครูแมแ้ต่นอ้ย มีวิญญาณครูนอ้ยมาก จะ
ท าการสอนไปวนัๆ  หน่ึงเพียงเพ่ือให้วนัเวลาผ่านไปไม่ค านึงว่าศิษยข์องตนจะดีหรือชัว่อย่างไร 
ตวัอยา่งพฤติกรรมของครูประเภทน้ี ไดแ้ก่ มาโรงเรียนสายเป็นประจ างานไม่ท าเอาแต่คุย ท างานชุ่ย
ตลอดเวลา ชอบดุด่าเด็กไร้เหตุผล งานของตนท าไม่เป็น เชา้จดเยน็กินแต่เหลา้ ไม่สร่างเมาเขา้ห้อง
สอน หนีไปนอนยามเมื่อเผลอ พูดเพอ้เจอ้กบัลูกศิษย ์ดดัจริตเจรจา เจา้นายมาท าเป็นขยนั วนัทั้งวนั
ไม่อยู่ท่ี หาความดีโดยไม่สอน เล่นละครหลอกเจา้นาย ไปคา้ขายเวลาราชการ ทาหยอ่นยานเป็นพ่อ
พระ เอาชนะระราน ขอซุกงานไวต้ลอด บ่นออดจูจ้ี้ เป็นหน้ีเกินตวั ชอบมัว่แต่อบาย ไม่ขวนขวายหา
ความรู้ อยูเ่ป็นครูไปวนัๆ ฯลฯ 
     3.2 เน้ือครู ครูประเภทน้ีจดัไดว้่าเป็นครูท่ีมีคุณธรรมของความเป็นครูสูงกว่าครู
ประเภทแรก มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีการงานดีข้ึน กล่าวคือ พยายามทาหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จมาสอนเด็กตามหนา้ท่ี ตามก าหนดเวลา ในเวลาสอนเด็กก็จะเนน้เน้ือหาวิชาตาม
หลกัสูตรเป็นประการส าคญั ตวัอยา่งพฤติกรรมประเภทเน้ือครู เช่น สอนหนังสือตามหลกัสูตร มกั
ไม่พูดเร่ืองจรรยา ถึงเวลาก็มา ไดเ้วลาก็กลบั ไม่สาทบัคุณนิสัย เร่ืองวินัยไม่กลา้เนน้ ท าไม่เป็นแต่
สอนได ้ชอบแต่งกายน าสมยั ของไทยๆไม่นิยม ชอบช่ืนชมกบัของนอก ใชว้ิธีบอกเวลาสอน ไม่เอ้ือ
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อาทรต่อศิษย ์ไร้ความคิดสร้างสรรค์ ทางานทุกวนัตามหน้าท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่สนใจ 
ฯลฯ 
     3.3 แก่นครู ครูประเภทน้ีเป็นครูท่ีมีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูในอุดม
คติ เป็นครูเพราะมีความศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่าง
พฤติกรรมของครูประเภทแก่นครู เช่น มาโรงเรียนแต่เชา้ กลบัถึงเหยา้เมื่อเยน็สอนศิษยใ์ห้เป็น ท า
ตวัเช่นท่ีสอนศิษย ์ไม่ติดสุรา ไม่เป็นข้ียาติดบุหร่ี หน้ีสินไม่มี กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เพอ้เจอ้นินทา 
ใหเ้วลาสอนเพ่ิม สอนซ่อมเสริมเด็กเรียนชา้ มีเมตตากบัทุกคน ไม่ซุกซนมัว่โลกีย ์ไม่เป็นผกีารพนนั 
ขยนัอบรมศิษย ์เป็นมิตรกบัทุกคน เฝ้าก่นอ่านตารา คน้ควา้หาความรู้ กตญัญูกตเวที เอ้ืออารีมิตร
สหาย ไม่แต่งกายน าสมยั ท าจิตใจเบิกบาน พูดอ่อนหวานน่าฟัง ยนืเดินนัง่เป็นผูดี้  
  สรุปได้ว่า  ครู  คือผู ้ท่ีทาหน้าท่ีในการอบรมสั่งสอนให้ค  าแนะน า และจัด
ประสบการณ์เรียนการสอนเพื่อพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความงอกงามสามารถพฒันาตนเองได ้
 บุคลิกของครูผูส้อน ได้มีนักการศึกษาทั้ งในประเทศและต่างประเทศได้กล่าวถึงไว้
ดงัต่อไปน้ี  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “บุคลิกภาพ” ไวว้่า 
หมายถึง สภาพนิสยัจ าเพาะคน  
  พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ (2537 : 117-118) กล่าวว่า บุคคลทุกคนย่อมมีความ
แตกต่างกนั บุคลิกภาพเป็นส่ิงก  าหนดความแตกต่างของบุคคล องคพ์ระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทรงตรัส
ไวว้่า มนุษยเ์ป็นเวไนยสตัว ์หมายถึงสตัวท่ี์สอนไดเ้รียนรู้ได ้แต่การสอนมนุษยน์ั้นมีวิธีการแตกต่าง
กัน เพราะการรับรู้และการเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่เหมือนกัน  พระองค์ทรงแบ่งมนุษยอ์อกเป็น  4 
ประเภท คือ บวัเหนือน้า บวัปร่ิมน้า บวัใตน้้าและบวัในตม ส่วนการแบ่งกลุ่มคนในสมยัปัจจุบัน 
ตามแนวคิดของวิทยากรสมยัใหม่แบ่งเป็น  4 ประเภท คือ ประเภทมีความคิดก้าวร้าว  ช่วงริเร่ิม
คิดคน้ ประเภทรับรู้ไดไ้ว ประเภทรับไดช้า้ และประเภทลา้หลงั  
  อาภรณ์พนัธ์ จนัทร์สว่าง (อา้งอิงในพิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์. 2537 : 119) ได้
สรุปสาระโดยยอ่ของบุคลิกภาพ ดงัน้ี  
  1) บุคลิกภาพเป็นแนวความคิดเชิงจิตและการร่วมกนั  กล่าวคือ ทุกคราวท่ีพูดถึง
บุคลิกภาพจะตอ้งหมายถึงทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายกายร่วมกนัจะหมายถึงลาพงัฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิได ้ 
  2) บุคลิกภาพจะมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งส าคญัและใกลชิ้ดกบั 1) ความรู้ 2) อารมณ์ 3) 
การกระท าแต่ละอย่างดงักล่าวจะเป็นรากฐานของการรวมตวัเป็นองคาพยพ  และเป็นรากฐานของ
ความเจริญเติบโต  
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  3) บุค ลิกภาพจะแสดงออกแตกต่างกัน ข้ึนอยู่ก ับ  1) ความเก่ียวข้องของ
ส่วนประกอบ 2) ความแน่นหนาแน่นอนของหน่วยท่ีผสมข้ึน 3) ความพอเหมาะและดุลยภาพของ
ส่วนต่างๆนั้น 4) แบบท่ีแสดงออกมา  
  4) ความผิดปกติของบุคลิกภาพ คือความผิดอย่างร้ายแรงมากหรืออย่างอ่อนมาก
ของส่ิงท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นบุคลิกภาพดงักล่าวแลว้ 
  พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์ (2537 : 119-120) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของครู ไวว้่า 
บุคลิกภาพของครู คือ ลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีแสดงตัวให้เห็นในขณะท่ีครูกับส่ิงแวดลอ้มมี
ปฏิกิริยาต่อกนั บุคลิกภาพของครูแต่ละคนจะแตกต่างกนั บุคลิกภาพของครูอีกคนหน่ึงอาจมองได้
เป็น 3 แง่ คือ แง่ชีววิทยา ไดแ้ก่ ลกัษณะท่าทางทางกาย โครงสร้างและหน้าท่ีของอวยัวะและต่อม 
แง่สังคม ไดแ้ก่ สะทอ้นให้เห็นการอบรมทางวฒันธรรม แง่จิตวิทยา ซ่ึงรวมถึงความสามารถท่ีจะ
เขา้ใจ ความเฉลียวฉลาด การลงมือท างาน รวมทั้งการสนองตอบทางอารมณ์ บุคลิกภาพของครูใน
แง่สงัคมอาจจะแยกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี  
  1. ครูท่ีน าตนเอง ครูประเภทน้ีมกัเป็นผูท่ี้มีความรู้สึกผดิชอบดี เป็นครูท่ีรักระเบียบ 
เป็นคนแข็งขนัไม่ลกละ ตั้งมาตรฐานสาหรับตนเองไวสู้ง มกัจะไม่พอใจกบัการสอนของตนเอง ครู
ประเภทน้ีอยากจะสอนใหดี้ แต่ไม่แลเห็นคุณค่าของการนิเทศการศึกษานัก เวน้แต่การนิเทศนั้นจะ
เป็นไปในแง่ชมเชย ชอบวิจารณ์ตนเอง แต่ถา้ถูกศึกษานิเทศกว์ิจารณ์มกัจะเกิดความทอ้ใจ 
  2. ครูท่ีปรับตนให้เหมาะสม เป็นครูท่ีมีอธัยาศยัไมตรีดีว่องไวชอบแสดงออกมี
ความรู้สึกไวทางสังคม ชอบคนทุกคน และเป็นท่ีชอบพอของคนทุกคนเขา้กบัสภาพทางสงัคมทุก
ชนิดไดอ้ยา่งสบายอาจรับหนา้ท่ีเป็นผูน้าได ้ 
  3. ครูท่ียอมจ านน ครูชนิดน้ีจะอาศยัใหเ้ป็นผูเ้ร่ิมงานของตนเองไม่ได ้ศึกษานิเทศก์
ตอ้งคอยเร่งรัดใหท้ างานต่อไปอยู่เร่ือยๆ  ครูชนิดน้ีไม่เคยโกรธเม่ือศึกษานิเทศก์ใชอ้  านาจในหนา้ท่ี
บังคับบัญชาเป็นครูชนิดท่ีครูอ่ืนๆ  อาจจะข่มขู่และชักน าไปได้โดยง่าย  ครูชนิดน้ีต้องการการ
คุม้ครองและการเร้าใจ  
  4. ครูท่ีชอบทา้ทาย ครูชนิดน้ีมกัจะเป็นปรปักษ์กบัสภาพการณ์ต่างๆในโรงเรียน 
มกัจะชอบปฏิบติัตนราวกบัว่าชุมชนในทอ้งถ่ิน บิดามารดาเด็ก ครูและศึกษานิเทศกเ์ป็นศตัรูของตน 
ครูชนิดน้ีมกัจะโกรธถา้ศึกษานิเทศก์ไปเสนออะไรให้ ศึกษานิเทศกจ์  าตอ้งหาทางเขา้ใกลค้รูชนิดน้ี
โดยวิธีออ้ม ดีกว่าท่ีจะเข้าใกลโ้ดยตรง ศึกษานิเทศก์ควรให้คาสั่งโดยตรงแก่ครูท่ีชอบท้าทายน้ี
นานๆ คร้ังหน่ึง เพราะค าสัง่ของศึกษานิเทศกอ์าจจะท าใหเ้กิดการแข็งขอ้ข้ึนได ้ 
  5. ครูท่ีปรับตัวเขา้กบัใครๆ ไม่ได ้ครูประเภทน้ีมกัจะกงัวลในใจไม่มีความรู้สึก
มัน่คง มีขอ้ขอ้งคบัใจ หรือชอบระแวง มกัจะเป็นศตัรูกบัการนิเทศการศึกษาอยา่งไม่เปิดเผย  
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 สุธิดา พลเยีย่ม (2549 : 22) ไดส้รุปว่า บุคลิกภาพ หมายถึงลกัษณะนิสยัเฉพาะของบุคคลแต่
ละบุคคลทั้งท่ีคิดอยู่ภายในและท่ีสามารถแสดงออกมาเพ่ือท าการโต้ตอบต่อส่ิงเร้าต่างๆ  หรือ
สถานการณ์ต่างๆ  ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากลกัษณะท่าที ลกัษณะสีหน้า การแกปั้ญหา ความรู้สึก 
การใหเ้หตุผล ฯลฯ ท่ีมีความแตกต่างกนั  
 พรรณี ช. เจนจิต (2550 : 331) กล่าวว่า ถา้ตอ้งการเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพมีความสุขกับ
การท างานในห้องเรียนเกือบตลอดเวลาจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีการเตรียมตวัท่ีดีมีความตั้งใจในการท างาน 
จะตอ้งมีลกัษณะเปิดกวา้งไวต่อความตอ้งการของนกัเรียน และตระหนกัถึงการใชเ้ทคนิคต่างๆ  ใน
การสอนจะตอ้งมีความสามารถทัว่ๆ ไป 2 ประการ คือ ความสามารถท่ีจะจดัการกบัความคบัขอ้งใจ
ต่าง ๆ และความสามารถท่ีจะน าประสบการณ์ของการเป็นครูมาใชป้รับปรุงทกัษะในการท างานท่ี
ไดผ้ล 
 กาญจนา เลิศถาวรธรรม และอรพิน สว่างวฒันเศรษฐ์ (2552 : 5) สรุปบุคลิกภาพ หมายถึง
ลกัษณะรูปแบบทั้งหมด ท่ีคนคนนั้นมีอยู ่และแสดงออกมาเป็นลกัษณะเฉพาะในพฤติกรรม นิสัย 
ความคิดอ่าน การแสดงออกในสงัคม การมีศกัยภาพของตน การแสดงถึงจิตใจอารมณ์ว่าเป็นคนท่ีมี
ลกัษณะชนิดใด และมีพฤติกรรมการปรับตวัอย่างใดมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และต่อไปในอนาคต
หลักของการเจริญพัฒนาคือ  การเจริญพัฒนาจะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  และสม ่าเสมอ  มี
ความกา้วหน้าพฒันาข้ึนตามเวลาท่ีผ่านไป แต่การพฒันามีลกัษณะข้ึนลงได ้มิใช่รุดหน้าไปอย่าง
เดียว  
 อมัพวนั  ประเสริฐภักด์ิ  และวรญา ภูเสตวงษ์ (2553 : 7) สรุปว่า บุคลิกภาพ  หมายถึง 
ลกัษณะโดยรวมของบุคคล ทั้งลกัษณะทางกายและจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูพ้บเห็น จากการศึกษา
บุคลิกภาพ สรุปไดว้่าบุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะโดยรวมทั้งหมดของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั 
แสดงออกมาทางพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนั มีลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคน มีอิทธิพลต่อผูพ้บเห็น 
 สรุปไดว้่า บุคลิกภาพของครู หมายถึง คุณภาพ คุณสมบติัเฉพาะตนของครูผูส้อนท่ีแสดง
ออกมาให้ผูเ้รียนได้สังเกตเห็นและมีผลต่อผูเ้รียนทั้ งทางตรงและทางอ้อม  ท าให้ผูเ้รียนเกิด
พฤติกรรมแสดงออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง การแสดงออกของครูผูส้อนท่ีสามารถสังเกตได้
เช่น การแต่งกาย การยนื การเดิน ท่าทาง น ้าเสียง การใชค้  าพูด การแสดงออกทางสีหนา้แววตา ฯลฯ 
และครูยงัมีบทบาทในการสอนให้เด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันไดอ้ย่างเหมาะสม  และมีความสุขตามควรอตัภาพ ซ่ึงการ
แสดงออกดงักล่าวจะตอ้งมีความเหมาะสมกบัการเป็นครูจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของ
นกัเรียนไดดี้และมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือต ่าต่อไป 
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 แนวคดิทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบับุคลกิภาพของครู  
 การให้การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก่นักเรียน  ครูให้ความรู้ทั้ งวิชาสามัญ และวิชาชีพตาม
หลกัสูตร ครูเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัไม่ว่าจะเป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีใดครูตอ้งมีการ
วางแผน และเตรียมการสอนอยา่งดีไม่ละท้ิงเด็กและมีการจดักิจกรรมเสริมเพ่ือใหเ้ด็กเขา้ใจบทเรียน
ยิง่ข้ึน นอกจากการสอนวิชาความรู้แลว้ครูยงัมีบทบาทในการสอนใหเ้ด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
รู้จกัคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันไดอ้ย่างเหมาะสม  และมี
ความสุขตามควรอตัภาพ (พิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์. 2537 : 58) พระราชวรมุนี ไดน้ าหลกัคา
สอนในพระพุทธศาสนามาอธิบายว่า ครูท่ีมีความสามารถในการสอนนั้น จะมีลีลาในการสอน ดงัน้ี 
1) สนัทศันา ช้ีแจงใหเ้ห็นชดั 2) สมาทปนา ชวนใจใหอ้ยากรับเอาไปปฏิบติั 3) สมุตเตชนา เร้าใจให้
อาจหาญแกลว้กลา้ 4) สัมปหังสนา ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง (พิมพพ์รรณ เทพสุเมธานนท์. 
2537 : 20-21) 
  คุณภาพการสอนของครู  คุณภาพการสอนของครูไดมี้นักการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศไดก้ล่าวถึงไวด้งัต่อไปน้ี  
  พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์ (2537 : 25-26) กล่าวว่า คุณภาพการสอนของครู 
หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในวิชาภาษาองักฤษ  ประกอบด้วย
ลกัษณะต่างๆ กนั เช่น การเตรียมการสอน การใชส่ื้อการสอนท่ีเหมาะสมการน าเทคนิคต่างๆ มา
ปรับปรุงการเรียนการสอน การจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ การช่วยช้ีแนะแก่
นักเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียน  การเสริมแรง และการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียน 
  อรทัย จันใด  (2553 : 44) ได้สรุปว่า คุณภาพการสอน  คือ ความสามารถของ
ครูผูส้อน  ในการเข้าใจกระจ่างชัดในการเรียนการสอนให้เกิดกับผูเ้รียน  โดยการจัดล  าดับ
ส่วนประกอบของเน้ือหา การอธิบาย การเสนอบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน
เขา้ใจกระจ่างชดั สามารถเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ถา้ครูสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้นักเรียนเขา้ใจเน้ือหาได้ นักเรียนจะมีความเข้าใจ สนุกกับการเรียน ก็จะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
 กู๊ดGood (1973 : 589) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพการสอนว่า หมายถึงการใช้
แผนการสอนหรือวิธีการสอนซ่ึงท าใหผู้เ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีตอ้งการ  
 โดลDoal (1978 : 194) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง เจตคติความเข้าใจ 
ทกัษะและพฤติกรรมของครูท่ี เอ้ืออ  านวยต่อความเจริญงอกงามของนักเรียนทั้งในดา้นร่างกาย
อารมณ์สังคมและสติปัญญา อารมณ์ เทียนพิทักษ์ (2528 : 5) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิภาพ 
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หมายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนท่ีจดัข้ึน เพ่ือท าให้ผูเ้รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามวตัถุประสงคท์ั้ง ทางดา้นวิชาการและบุคลิกลกัษณะ 
 กล่าวโดยสรุปไดว้่าคุณภาพการสอนของครู คือ ความสามารถในการสอนหรือด าเนินการ
สอนของครู เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงไปตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงกระบวนการการ
จดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์หเ้หมาะสมกบันกัเรียน  
 
 
  แนวคดิ ทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัคุณภาพการสอนของครู  
 Bloom (1971 อา้งอิงในอรทยั จนัใด. 2553 : 44 – 45) ครูท่ีมีคุณภาพควรมีองคป์ระกอบใน
การสอน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
  1. การช้ีแนะ (Cues) หมายถึง การท่ีผูส้อนบอกจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน  
  2. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การท่ีผูส้อนพยายามให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน  
  3. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การท่ีผูส้อนชมเชยและกล่าวสนบัสนุน
เพ่ือเพ่ิมความถ่ีของพฤติกรรมท่ีปรารถนาของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน  
  4. การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง (Feedback/Correction) การให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั หมายถึง ครูผูส้อนควรมีการวินิจฉัยและแจง้ให้ผูเ้รียนทราบถึงขอ้บกพร่องหรือ
ส่วนท่ียงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์และมีการแกไ้ข  โดยมีการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนโดยดูจากขอ้มูลยอ้นกลบันั้น 
คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ หน่วยท่ี 1-7 มสธ. (2555 : 45 – 46) 
กล่าวถึง ทฤษฏีการสอนของบรูเนอร์ไวว้่าการท่ีครูจะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนั้ นต้อง
พิจารณาหลกัการ 4 ประการ ดงัน้ี  
  1. แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจจดัเป็นเง่ือนไขแรกท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลอนัจะ
ส่งผลต่อความปรารถนาท่ีจะเรียนของบุคคลนั้นๆ บรูเนอร์เช่ือว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
สร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กเกิดความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการเสริมแรงหรือการใหร้างวลั 
ซ่ึงอาจเป็นส่ิงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน ความตอ้งการความส าเร็จ และความตอ้งการท่ีจะเขา้
ร่วมกบัผูอ่ื้น  
  2. โครงสร้างของความรู้  (Structure of Knowledge) บรูเนอร์  หมายความว่า
สามารถท่ีจะจดัโครงสร้างของเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีจะสามารถถ่ายทอดใหเ้ด็กแทบ
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ทุกคนเขา้ใจไดโ้ดยโครงสร้างของความรู้นั้นสามารถจดัไดใ้น 3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะของการ
เสนอเน้ือหา 2) การเสนออยา่งกระชบัหรืออยา่งประหยดั 3) การสร้างเสนออยา่งมีอ  านาจ 
  3. ล าดบัขั้นของการเสนอเน้ือหา (Sequence) บรูเนอร์เช่ือว่าการจะท าให้ผูเ้รียนได้
พฒันาระดบัสติปัญญาและสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดดี้นั้น ครูควรมีการเสนอเน้ือหาวิชาถูกตอ้ง
ตามขั้นตอน โดยเสนอในรูปแบบการกระท าใหม้ากท่ีสุด  
  4. การเสริมแรง (Reinforcement) การให้ขอ้มูลป้อนกลบัจดัเป็นการเสริมแรงท่ีดี 
เพราะจะท าใหเ้ด็กรู้ทนัทีว่าส่ิงท่ีเขาท าอยูน่ั้นถูกตอ้งหรือควรปรับปรุงอยา่งไร 
สรุปไดว้่า ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการสอนของครู คือ องค์ประกอบในการสอน การจดัการ
เรียนการสอน ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
3. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544  ให้
เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถ           ในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกนัน้ีได้
ปรับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใหม้ีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ          ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ท้องถ่ินและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน (ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542) 
นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)  ไดช้ี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมี
ความรอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถ
กา้วทนัการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่สงัคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่ง
เตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและ
ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบย ัง่ยนื (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ , 2549)  ซ่ึ งแนวทางดังก ล่ าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียน
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลย ี 
สามารถท างาน ร่วมกับผู ้อ่ืน  และสามารถอยู่ ร่ วมกับผู ้อ่ืน ในสั งคมโลกได้อย่างสัน ติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
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เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 น้ี จดัท าข้ึนส าหรับทอ้งถ่ิน และ
สถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียน
การสอนเพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้
เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารน้ี ช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในทุกระดบัเห็นผลคาดหวงัท่ีตอ้งการในการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชดัเจนตลอดแนว ซ่ึงจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท้องถ่ินและสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรได้
อย่างมัน่ใจ ท าให้การจดัท าหลกัสูตรในระดบัสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งข้ึน 
อีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบ
โอนระหว่างสถานศึกษา  ดงันั้นในการพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัชาติจนกระทัง่ถึง
สถานศึกษา จะตอ้งสะทอ้นคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 3.1 จุดมุ่งหมาย 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจุดหมาย มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก  าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมขอพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใช้
เทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองและพลโลก ยดึมัน่วิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 3.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความ
สมดุล ตอ้งค านึงถงัหลกัพฒันาการทางสมอง และพหุปัญญา หลกัสูตรแกนการกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงก  าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัน้ี 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์ 
 4. สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้  าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนและปฏิบติัได ้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ ท่ีตอ้งการให้เกิดผูเ้รียน ยงัเป็นกลไกลส าคญัในการขับเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้ง
ระบบเพราะมาตรฐาน การเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า ต้องการอะไร ตอ้งสอนอะไร จะสอน
อย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกซ่ึงรวมถึงการ
ทดสอบระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกัน
คุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นการจดัการศึกษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก  าหนดเพียงใด 

3.3 ระดับการศึกษา 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จดัการศึกษาเป็น ๓ ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) การศึกษาระดับน้ีเป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบงัคับ มุ่งเน้นทกัษะพ้ืนฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานการเป็นมนุษย ์การพฒันา
คุณภาพชีวิตอยา่งสมบูรณ์และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม 
โดยเนน้การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาค
บังคับ มุ ้งเน้นให้ผูเ้รียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนา
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บุคลิกภาพส่วนตน ทกัษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิด และคิดแกปั้ญหา มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 
 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) การศึกษาระดบัน้ีเนน้การเพ่ิมพูน
ความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดัและความสนใจชองผูเ้รียนแต่ละ
คนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพทกัษะในการใชว้ิทยาการ และเทคโนโลย ีทกัษะกระบวนการคิดขั้น
สูง สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่ง
พฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามรถเป็นผูน้  า และผูใ้หก้ารบริการชุมชนในดา้นต่างๆ 

3.4 การจดัเวลาเรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจดัเวลาเรียน คือ ไดก้  าหนดโครงสร้างเวลา

เรียนพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถ
เพ่ิมเติมไดต้ามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
และสภาพของผูเ้รียนดงัน้ี 
  1. ระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6) ให้จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 5 ชัว่โมง 

  2. ระดบัการศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ใหจ้ดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้ าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์40 ชัว่โมงต่อ
ภาคเรียน มีค่าน ้ าไหนกัเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

  3. ระดบัการศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6) จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวนัละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน ้ าหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ์ 40 
ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน ้ าไหนกัเท่ากบั 1 หน่วยกิต (นก.) 

 

3.5 บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจดัการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนมีบทบาท
ดงัน้ี 
  3.5.1 บทบาทของผู้สอน 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล และน าข้อมูลมาใชใ้นการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน 
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 2. ก  าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้และทกัษะกระบวนการ ท่ี
เป็นความรู้รวบยอด หลกัการและความสมัพนัธ ์รวมทั้งคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 3. ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 
 4. จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 5. จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถ่ินเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 6. ประเมินความกา้วหน้าของผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัธรรมชาติของ
วิชาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
 7. วิเคราะห์ผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอนของตนเอง 
 3.5.2 บทบาทของผู้เรียน 
1. ก  าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2. เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค  าถาม คิดหา
ค าตอบหรือแนวทางแกปั้ญหาวิธีการต่างๆ 
3. ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ 
4. มีปฏิสมัพนัธ ์ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู 
5. ประเมินและพฒันาการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่า หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้
ก  าหนดจุดหมายข้ึนมานั้นครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละข้อมาตรฐานเพ่ือให้
นักเรียนเขา้ใจทกัษะ แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ
ขอ้มูลทั้งการพูดการเขียน ใชทุ้กทกัษะไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากนั้นเพ่ือเช่ือมโยงความรู้
ทุกๆ ดา้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทา้ยท่ีสุดเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
และแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆ กบัสงัคมโลกต่อไปได ้
 3.6 สาระการเรียนรู้ 
      สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงก  าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดงัน้ี 
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ภาพที่ 1 แสดงองคค์วามรู้ ทกัษะส าคญั และคุณลกัษณะ ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 
4. ความหมายและความส าคญัของการฝึกซ้อม 

 4.1 ความหมายของการฝึกซ้อม 
 จากการค้นควา้ทฤษฎีและหลกัการของการฝึกซ้อม พบว่านักวิชาการหลายท่านได้ไห้
ความหมายการฝึกซอ้มไวด้งัน้ี 
 เจริญ กระบวนรัตน์ (2532: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการฝึกซอ้มไวว้่าการฝึกซอ้ม หมายถึง 
การพฒันาเสริมสร้างขีดความสามารถในการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน
สามารถกระท าไดด้ว้ยการเร่งเร้ากระตุน้ให้ระบบการท างานอวยัวะต่างๆ  ภายในร่างกายตอ้งการ
ท างานมากข้ึนมากกว่าปกติ ในท านองเดียวกันการเพ่ิมระดับความสามารถให้สูงสุดให้นักกีฬา
กระท าไดด้ว้ยการปรับเพ่ิมปริมาณความหนักในการฝึกซอ้มให้สอดคลอ้งไดจ้งัหวะเหมาะสมและ
ต่อเน่ืองกนัหลายวิธีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และความสามารถสูงสุดแก่นักกีฬา นอกจากน้ีจ  าเป็นตอ้ง
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ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับการฝึกให้เข้าใจแน่ชัด  ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือท าการฝึกซ้อมอย่าง
ต่อเน่ืองจริงจงั ทั้งน้ีเพราะการฝึกซอ้มจะมีผลต่อเน่ืองโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงระบบการท างาน
ของอวยัวะในร่างกาย 
 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา (2534: 9) กล่าวถึงการฝึกซอ้ม หมายถึง การให้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีใชเ้ล่นกีฬาไดท้ างานมากว่าในภาวะปกติอยา่งเป็นระเบียบ และเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นล าดบัเป็น
ผลใหร่้างกายส่วนนั้นๆ และอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งเปล่ียนแปลงทั้ง รูปร่าง และการท างานจะเหมาะสม
กบัความตอ้งการของนกักีฬาท่ีฝึก 
 มงคลชัย ช่างต่อ (2537: 8) การฝึกซ้อม  หมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติกิจกรรม
เคล่ือนไหวร่างกายดว้ยวิธีต่าง ๆ อย่างมีระบบเป็นขั้นตอนเพ่ือท่ีจะพฒันาร่างกายและจิตใจให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนตามความตอ้งการหรือจุดประสงคท่ี์ตั้ง ไว ้อนัเป็นผลดีต่อการเล่นกีฬาและเป็น
องคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีท าใหน้กักีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขนัสูงสุดดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การฝึกซอ้ม คือ การปฏิบติักิจกรรมให้ร่างกายเกิดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้ง
ซ ้าๆ  กนัอย่างเป็นขั้นตอนอยา่งสม ่าเสมอ โดยส่งผลต่อการท างานในระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้มี
การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.2 ความส าคญัของการฝึกซ้อม 
 การฝึกซอ้มเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับนกักีฬาทุกประเภทเพราะการฝึกซอ้มท่ีไดก้ระท าจนบรรลุ
เป้าหมายแลว้จะท าให้บุคคลท่ีไดรั้บการซอ้มเกิดความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจก่อนท่ีจะลง
มือท าการแข่งขนันอกจากการฝึกซอ้มจะมีผลต่อร่างกาย หรือสมรรถภาพโดยตรงแลว้ ยงัมีผลต่อ
ดา้นอ่ืนๆ อีก ดงัท่ีสุเมธ พรหมอินทร์ (2531: 5) ไดก้ล่าวถึงผลของการฝึกซอ้มท่ีมีต่อดา้นอ่ืนๆ อีก 
คือ 
1. ดา้นจิตใจ การฝึกซอ้มกีฬาเสมือนหน่ึงการจ าลองการแข่งขนัเพื่อให้ผูไ้ดรั้บการฝึกซอ้มเกิดความ
เช่ือมัน่มีความศรัทธาในความสามารถของตนอยา่งมีเหตุผล ท าใหจิ้ตใจมัน่คงไม่หวัน่ไหวตระหนก
ตกใจเมื่อท าการแข่งขนัจริง 
2. ดา้นสังคม การฝึกซอ้มจะท าให้นักกีฬาและผูเ้ก่ียวขอ้งรู้จกัปรับตัวเข้ากบัผูอ่ื้นเพื่อหล่อหลอม
ความแตกต่างของแต่ละคนใหเ้ป็นเสมือนบุคคลเดียวกนัเพื่อเป้าหมายแห่งชยัชนะร่วมกนั 
3. ดา้นอารมณ์ ในการฝึกซอ้มฝึกใหผู้เ้ล่นรู้จกัใหอ้ภยัควบคุมอารมณ์มีการยบัย ั้งชัง่ใจมีอารมณ์ดี 
4. ดา้นสติปัญญา การฝึกซอ้มจะท าให้ผูเ้ล่นไดใ้ชส้มอง หรือสติปัญญาในการเรียนรู้ทกัษะเทคนิค 
และกลวิธีการเล่นสามารถท่ีจะตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และน าทักษะท่ีฝึกมาใช้อย่าง
เหมาะสม   
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 กรวี บุญชยั (2540: 116) ไดก้ล่าวไวว้่า การแข่งขนักีฬาเพื่อความเป็นเลิศนักกีฬาจะตอ้งมี
สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์เพราะจะเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติทักษะทางกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิตยา เกิดจนัทึก (2539: 1) ท่ีกล่าวไวว้่าส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง
ท่ีท าใหน้กักีฬามีทกัษะมีประสบการณ์ และมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีคือการฝึกซอ้มท่ีดี 
 กล่าวโดยสรุป ความส าคญัของการฝึกซอ้ม หมายถึง ความพร้อมดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม ดา้น
อารมณ์ ดา้นสติปัญญา เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหท้กัษะทางกีฬามีประสิทธิภาพ ทั้งในการฝึกซอ้มและ
การแข่งขนั 
5.แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้ 

 การเรียนรู้คือกระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความคิดความสามารถเรียน
ไดจ้  าการไดย้นิการสมัผสั การอ่าน  การใชเ้ทคโนโลย ีการเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนัเด็กจะ
เรียนรู้ดว้ยการเรียนในหอ้ง การซกัถาม  ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ท่ีมีอยู ่แต่การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน  ผูส้อนจะ
เป็นผูส้ร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในรูปแบบใดก็ไดเ้ช่นความ
เป็นกนัเอง  ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเง่ือนไข 
และสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน  ดังนั้นผูส้อนจะต้องพิจารณารูปแบบการสอนรวมทั้ ง
ปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียน(Wikipedia. 2019: ระบบออนไลน์) สอดคลอ้งกับ วารินทร์  รัศมีพรหม 
(2542: 152) ท่ีว่า การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรามี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองนั้นเป็นทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัมีความสนใจ
ท่ีจะน ามาพฒันาความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี คือ  

 5.1 ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
 ทิศนา  แขมมณี (2550: 90 - 91) กล่าวถึง Piaget อธิบายการพัฒนาทางเชาว์ปัญญาของ
บุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (accommodation) การพฒันาการ
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับซึมซาบขอ้มูลหรือประการณ์ใหม่เขา้ไปสมัพนัธก์บัความรู้หรือโครงสร้างทาง
ปัญญาท่ีมีอยู่เดิมหากไม่สัมพนัธ์กนัไดจ้ะเกิดภาวะไม่สมดุลข้ึน (disequilibrium) บุคคลจะพยาม
ปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุล (equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา 
(accommodation)  เพียร์เจตเช่ือว่าทุกคนจะมีพัฒนาการเชาว์ปัญญาไปตามล าดับขั้นจากการมี
ปฏิสัมพนัธแ์ละประสบการณ์จากส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิง
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (logico-methematical experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม 
(social transmission) วุฒิภาวะ (mayulity) และกระบวนการพฒันาความสมดุล (equilibration) ของ
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บุคคลนั้ นซ่ึง Ulrich (1987 อ้างใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 208 -209) ให้ค  านิยามของค าว่า 
“Cognition” ว่าเป็นกระบวนรู้คิดของสมองในการปรับเปล่ียน ลด ตดั ทอน ขยาย จดัเก็บและใช้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีรับเขา้มาทางประสามาสัมผสัซ่ึงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุ้นของส่ิงเร้า
ภายนอกก็ได ้ดงันั้น การรู้สึก การรับรู้ จินตนาการ การระลึกได ้การจ า การคงอยู ่การแกปั้ญหาการ
คิดและอ่ืนๆ ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรู้คิดน้ี และJonassen (1992: 138 -139) กล่าวย  ้า
ว่าทฤษฎีการสร้างความรู้จะใหค้วามส าคญักบักระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสร้างสร้างรู้
ความเขา้ใจจากประสบการณ์ และกระบวน รวมทั้งโครงสร้างทางปัญญาและความเช่ือท่ีใชใ้นการ
แปลความหมายเหตุการณ์ส่ิงต่างๆ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มน้ีถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
เราสามารถใชใ้นการแปลความหมายของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ และส่ิงต่างๆในโลกน้ีซ่ึงการแปล
ความหมายดงักล่าวเป็นเร่ืองส่วนตวัและเป็นเร่ืองเฉพาะตวั การแปลความหมายของแต่ละบุคคล
ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความเช่ือ ความตอ้งการ ความสนใจ และภูมิหลงัของแต่ละบุคคลซ่ึงมี
ความแตกต่างกนัส่วน Vygotsky ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและสงัคมต่างๆ นบัตั้งแต่สถาบนัทาง
ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการและเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากนั้นภาษยงัเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของการคิดและการพฒันาเชาวน์ปัญญาขั้นสูง พฒันาการทางภาษาและทางความคิด
ของเด็กเร่ิมดว้ยการพฒันาท่ีแยกจาดกนัแต่เม่ืออายมุากข้ึนพฒันาการทั้ง 2 ดา้นจะเป็นไปร่วมกนั 
  สรุปว่าการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เป็นกระบวนการในการ “acting on” 
ไม่ใช่ “taking in” กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งจดักระท าขอ้มูลไม่ใช่เพียงรับขอ้มูลเขา้
มา Fosnot (1992: 171 อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2550: 94) 
 5.2 แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้เกีย่วกบัการฝึกซ้อมกฬีา 
  5.2.1 ทฤษฎกีารเช่ือมโยงของธอร์นไดค์หรือการเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก 
(Thorndike’s Connectionism or Trial and error Learning) ธอร์นไดค ์เช่ือว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการแกไ้ขปัญหา เมื่อผูป้ระสบปัญหาซ่ึงไม่เคยพบเห็นมาก่อนจะแสดงอาการตอบสนองต่อ
ส่ิง เร้าหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานั้นอยา่งเดาสุ่มซ่ึง เรียกว่า การลองผดิลองถูก (Trial and error) 
นั้น คือผูเ้รียนจะลองท าหลายๆ วิธี เพื่อคนหาการกระท าท่ีถูกตอ้งกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดคท่ี์
ส าคญัมี 3 กฎ สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการฝึกทกัษะกีฬาไดเ้ป็นอยา่งดี คือ 
 1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผูเ้รียนทั้ง
ดา้นร่างกายและจิตใจ 
 1.1 ทางดา้นร่างกาย  หมายถึง ความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
แขน ขา หู ตา เป็นตน้ 



  33 

 1.2 ทางดา้นจิตใจ หมายถึง ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญถา้เกิดความ
พอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู้ ถา้เกิดความไม่พอใจจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้  หรือท าให้เกิดการ
เรียนรู้หยดุชะงกัไป 
  2. กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) กฎขอ้น้ีกล่าวถึงการฝึกฝนหรือการกระท า
บ่อยๆ จะท าให้เกิดความช านาญยิง่ข้ึนหรืออีกนยัหน่ึง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้าน ถาวรและในทาง
กลบักนั ถา้ไม่ไดฝึ้กหรือไดท้ าบ่อยๆ ความช านาญและความถูกตอ้งจะลดลง 
  3. กฎแห่งผล (Law of Effect) กฎขอ้น้ีกล่าวถึงผลท่ีไดรั้บเมื่อแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้แลว้ว่า ถา้ได้รับผลท่ีพึงพอใจอินทรียอ์ยากท่ีจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไม่ได้รับความพอใจ
อินทรียก์็ไม่อยากจะเรียนรู้หรือเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ได ้
  สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการฝึกซ้อม คือ การฝึกซ้อมผู ้ฝึกสอนต้องให้
ความส าคญั และความเขา้ใจในความแตกต่างของนักกีฬาแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนัทางดา้น
อารมณ์ ดา้นความชอบ ความสนใจ การตอบสนองไดไ้ม่เท่ากนั ตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผูแ้บบ
การฝึกให้กบันักกีฬา เช่น ช้ีให้เห็นประโยชน์ หาบุคคลตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จอีกทั้งในการ
ฝึกซอ้มควรมีการใชก้ารเสริมแรงทางบวกแก่ผูเ้รียน เช่น การให้ของรางวลัการกล่าวค าชมเชย เป็น
การกระตุน้ใหน้กักีฬาเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และควรสงัเกตว่าการเสริมแรง แบบใดท่ีนกัเรียน
ชอบส่งผลต่อการตอบสนองพฤติกรรมท่ีดี ควรมีการใชก้ารเสริมแรงท่ีหลากหลาย   
      5.2.2 ทฤษฎีเคร่ืองหมาย (Sign Theory) ของโทลแมน (Tolman’s Theory) 
       ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกมาตอ้งมีจุดมุ่งหมายปลายทาง 
และเช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการใช้เคร่ืองหมายเป็นตัวช้ีทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง หลกัการเรียนรู้ตามทฤษฏีเคร่ืองหมายสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
   1. การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผูเ้รียนมีความคาดหวงัรางวลั (reward expectancy)  
ดงันั้น ถา้ผูเ้รียนไดรั้บรางวลัไม่ตรงตามความตอ้งการ  ผูเ้รียนจะพยายามแสวงหารางวลัหรือส่ิงท่ี
ตรงกบัความตอ้งการต่อไป 
   2. ระหว่างการเรียนรู้ ผูเ้รียนพยายามจะไปให้ถึงจุดหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึง
ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีน าทางตามไปดว้ย 
   3. การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีจะปรับการเรียนรู้ของตน
ไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปโดยจะไม่กระท าซ ้ าๆ ในทิศทางท่ีไม่สามารถสนองความตอ้งการ 
หรือจุดหมายของตน 
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                      4. การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในบุคคลใดบุคคลหน่ึง บางคร้ังจะไม่แสดงออก
ในทันที แต่อาจจะแฝงอยู่ในตัวผูเ้รียนไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสมหรือจ าเป็นจึงจะ
แสดงออกแนวคิดท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ของโทลแมน มีดงัน้ี 
  1. ระดบัความสามารถของบุคคลยอ่มมีระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนั 
  2. การฝึกหดั การกระท าอะไรซ ้าๆ ซากๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายยอ่มไร้ผล  
  3. ความเขา้ใจเป็นหวัใจส าคญัของการเรียนรู้  
  สามารถน าแนวคิดของทฤษฎีเคร่ืองหมายไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฝึกซ้อม 
สามารถท าไดด้งัน้ี 
                    1) ผูส้อนควรสร้างแรงขบัและแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนกบัผูน้กักีฬาเพ่ือจะกระตุน้ใหผู้เ้รียน
พยายามไปใหถึ้งจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 
                    2)  ในการจดัการเรียนรู้ผูส้อนควรใชเ้คร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ หรือ ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเป็นเคร่ือง
ช้ีน าทางควบคู่ไปดว้ย เพ่ือใหน้กักีฬาบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เร่ืองนั้น 
                    3) ผูส้อนควรมีการปรับเปล่ียนสถานการณ์ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อช่วยให้
นกักีฬาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนตามท่ีตอ้งการ 
                    4) ผูส้อนควรใชว้ิธีการทดสอบการเรียนรู้ของนักกีฬาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยมี
ทั้ งการทดสอบย่อยๆ และการติดตามผลระยะยาวเน่ืองจากการเรียนรู้บางอย่างอาจไม่สามารถ
แสดงออกไดใ้นทนัทีทนัใด 

  5.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s Thoery) 
  ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือคนเรามีความตอ้งการเป็นแรงจูงใจให้แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ และการตอบสนองจะดีข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนถา้มีการ
เสริมแรงในพฤติกรรมนั้นๆ ฮลัล ์กล่าวว่าองคป์ระกอบการเรียนรู้มีดงัน้ี 
   1. ความสามารถ (Capacity)  เขาเช่ือว่าบุคคลแต่ละคนมคีวามสามารถใน
การเรียนรู้ต่างกนั 
   2. การจูงใจ (Motivation)  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้พฤติกรรมมากข้ึน 
   3. การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
ดีข้ึน 
   4. ความเขา้ใจ (Understanding) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ตอ้งสร้างความ
เขา้ใจใหเ้กิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง 
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   5. การถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ฮลัล ์กล่าวว่า การเรียนรู้
ใหม่ก็คลา้ยกบัการเรียนรู้เดิม ผูเ้รียนจะตอบสนองการเรียนรู้ใหม่ท่ีคลา้ยคลึงหรือเหมือนกบัการ
เรียนรู้เดิมนั้น 
   6. การลืม (Forgetting) ฮลัลก์ล่าวว่า เมื่อเวลาผา่นไป ๆ ถา้อินทรียไ์ม่ไดใ้ช้
ส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นบ่อยๆ จะท าใหเ้กิดการลืมข้ึนได ้(มงคลชยั ช่างต่อ 2537: 35 - 37) 
  กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกบัการฝึกซอ้มกีฬา หมายถึง การเรียนรู้ การ
แสดงออก และการน ามาประยุกต์อย่างมีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงการเรียนของนักเรียนสามารถน าทฤษฎี
เก่ียวกบัการฝึกซอ้มกีฬามาประยุกต์ใชก้บัการเรียนของนักเรียน เช่น การฝึกท าแบบฝึกซ ้ าๆ การ
เตรียมความพร้อมการเรียนในวิชาต่างๆ โดยการหาขอ้มูลนอกห้องเรียนก่อนท่ีจะมีการเรียนการ
สอนเป็นตน้ ทฤษฎีขา้งตน้สามารถท าให้นักเรียนสามารถพฒันาทกัษะทางการเรียนของนักเรียน
และยงัสามารถส่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน       

6. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบไปด้วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศโดยให้ความส าคัญ
ความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิการเรียนของนกัเรียน 

 6.1 งานวจิยัในประเทศ 

 ชนิดา ยอดสาลี และ กาญจนา บุญส่ง (2559) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 ผลการวิจัยพบว่า  ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมื่อพิจารณาแยะเป็นรายดา้นเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 
ไดด้งัน้ี ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ปัจจยัดา้นนักเรียน และปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ตามล าดบั  ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อจ  าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ล  าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ตามล าดบั  
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ปัจจยั
ดา้นผูเ้รียน และปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร มีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 48.30 
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 สาคร  เทียมดาว (2561) ท าการศึกษาวิจยั เร่ืองรายงานผลการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะเพ่ือส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐาน
กีฬาซกัตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.91/85.23 โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก  าหนดไว ้คือ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการเรียนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะเพ่ือส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะ
พ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.6762 แสดงว่า ผูเ้รียนมีความกา้วหน้า
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 0.6762 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.62  ความสามารถพ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะเพ่ือส่งเสริมความสามารถพ้ืนฐานกีฬาเซปัก
ตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะเพ่ือ
ส่งเสริมทกัษะพ้ืนฐานกีฬาเซปักตะกร้อ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x = 
4.61, S.D. = 0.55) 

พรุณโปรย ส าโรงทอง (2554) ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษไทยของนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์กบัการจดัการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการศึกษาพบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลอง
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม 
ก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อการเรียนภาษไทยของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เจตคติต่อการ
เรียนภาษไทยของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เจตคติต่อการเรียนภาษไทยของนักเรียนกลุ่มควบคุม ก่อนและหลงัการทดลอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 คณิต  เขียววิชัย (2554 : บทคัดย่อ) ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความสนใจในการท ากิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ผลการศึกษา
พบว่าระดับความสนใจในการท ากิจกรรมนันทนาการประเภทการอ่านอยู่ใน ระดับปานกลาง 
กิจกรรมประเภทการดูทีวี อยู่ในระดบัปานกลาง กิจกรรมประเภทการเล่นกีฬาจะอยูใ่นระดบัน้อย 
กิจกรรมประเภทการออกก าลงักายอยูใ่นระดบัปานกลาง กิจกรรมประเภทกิจกรรมทางสังคมอยูใ่น
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ระดับปานกลาง กิจกรรมประเภทกิจกรรมพิเศษอยู่ในระดบัมาก   ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ 
พบว่านกัศึกษามีระดบัความฉลาดทางอารมณ์ทุกดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระดบัของความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าไม่มีความสมัพนัธ ์ความสมัพนัธ์
ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์รายขอ้กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่ารายขอ้แรงจูงใจในตนเองมี
ความสมัพนัธก์บัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ระดับความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าไม่มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 ความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมนนัทนาการกบัความฉลาด
ทางอารมณ์พบว่ากิจกรรมการออกก าลงักายมีความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี ดา้น
เก่ง และดา้นสุขอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กิจกรรมประเภทการอ่านจะมีความสัมพนัธ์
กบัความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง และสุขอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 กิจกรรมพิเศษมี
ความสมัพนัธก์บัความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
ลาทสซ์  (Laatsch-Lybeck. 2001: 3877-A)  ไดศ้ึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบ

ร่วมมือกบัการเรียนแบบรายบุคคลท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติต่อการท างานกลุ่มของ
นักศึกษาเทคนิคการแพทย ์ โดยมีนักศึกษาระดบัปริญญาตรีรวม  8  คณะเข้าร่วมโครงการวิจัย
จ  านวน  216  คน  แบ่งเป็นการเรียนแบบรายบุคคล 107 คน และการเรียนแบบร่วมมือจ านวน 109 
คน ผูส้อนใชก้ารเรียนแบบกลุ่มร่วมมือในช่วงเวลา 1 ภาคเรียน และใชก้ารเรียนแบบรายบุคคลใน
ช่วงเวลาของภาคเรียนต่างกนั ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบก่อนเร่ิม โครงการของนักศึกษาเพ่ือจดัขอ้มูล
พ้ืนฐานโดยใช้แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนและแบบทดสอบชุดน้ีน าไปทดสอบอีกคร้ังหลงัส้ินสุด
โครงการเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ส าหรับการวดัทศันคติของนักศึกษาต่อการท างานแบบ
กลุ่มและต่อวิชาเรียนดงักล่าวไดท้ าการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ผลการวิจยั
พบว่าในการสอนวิชา Hematology เมื่อน าผลการเรียนของนกัศึกษา  จาก  2  คณะรวมกนัปรากฏว่า
ผลการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าผลการเรียนแบบรายบุคคล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
และผลการวดัทัศนคติของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มท่ีมีต่อการท างานแบบกลุ่ม  พบว่าไม่มีความ
แตกต่าง  เมื่อวดัทัศนคติท่ีมีต่อวิชาท่ีเรียนพบว่า  นักศึกษาทั้งสองกลุ่มในแต่ละคณะมีทัศนคติ
แตกต่างกนัแต่เม่ือพิจารณานกัศึกษาทั้งสองกลุ่มโดยรวมทุกคณะพบว่า  ไม่มีความแตกต่าง 

ฟราซี  (Frazee. 2004: 1746-A)  ไดท้ าการวิจยัยุทธศาสตร์การเรียนรู้แบบโยงใยกรณีศึกษา
การวดัผลกระทบของเทคนิคจ๊ิกซอวบ์นพ้ืนฐานของความเช่ือ  การท างาน  และการเรียนรู้วิธีการ
เรียนรู้แบบโยงใยก าลงัไดรั้บการยอมรับจากครูทัว่โลก  นักการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญการสอนได้
สนับสนุนวิธีการเรียนรู้น้ีว่าท าใหน้ักเรียนมีความสามารถในดา้นองคค์วามรู้และการคิดในขั้นสูง 
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นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีปฏิสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัในขณะท่ีเรียนรู้แบบโยงใย ส่งผลต่อ  การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน  ดงันั้นควรออกแบบให้มีความทา้ทาย  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดท้ าตามความเช่ือของตน และ
สนับสนุนให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเน้ือหาในเชิงลึกและคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การวิจยัน้ีไดเ้ปรียบเทียบ  
การเรียนรู้ท่ีน าเอาเทคนิคจ๊ิกซอวม์าประยุกต์ใชค้วบคู่กบัการเรียนรู้แบบโยงใย  และอีกกลุ่มไม่ใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว ์ จากกลุ่มตวัอยา่ง 89 คน แบ่งเป็น 2  หอ้ง  พบว่าทั้ง  2  ห้องน้ี  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีแตกต่างกนั ห้องท่ีไม่ได้น าเอาเทคนิคจ๊ิกซอวใ์ชร่้วมกบัการเรียนรู้แบบโยงใยนักเรียนมี
ความสามารถในดา้นการใชถ้อ้ยค าบรรยายอยูใ่นระดบัต ่ากว่าห้องท่ีน าเอาเทคนิคจ๊ิกซอวใ์ชร่้วมกบั
การเรียนรู้แบบโยงใย  นอกจากน้ีนักเรียนท่ีเรียนรู้แบบโยงใยและใช้เทคนิคจ๊ิกซอวมี์การสร้าง
แรงจูงใจให้กบันักเรียนท่ีเรียนอ่อน  ท าให้นักเรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในกลุ่ม  และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  นอกจากน้ียงัพบว่า  ถา้มีการก าหนดขอบเขตของการท างาน
นักเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกับการเรียนรู้แบบโยงใยมีความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์  และมีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ใช ้ การเรียนรู้เทคนิคจ๊ิกซอว ์ ซ่ึง
เป็นคุณสมบติัท่ีดีท่ีสามารถน าไปใชใ้นการท างานภายหลงัจากการเรียนรู้แลว้ 

เซเรอร์  (Scherer. 2003:1974-A)  ไดศ้ึกษาผลการเสริมแรงและการลงโทษ    ในระหว่าง
การสอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูป  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  จากการใหแ้รง
เสริมและการลงโทษในการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  กลุ่มตวัอย่าง  ไดแ้ก่  นักเรียนระดับ
วิทยาลยั  จ  านวน  4  คน  วิธีด  าเนินการทดลอง คือ  การสอนโดยใชบ้ทเรียนส าเร็จรูปกบัการใหเ้งิน
แก่นักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมได้ดี  และลงโทษนักเรียนโดยไม่จ่ายเงินเมื่อท าผิดหรือ  ไม่ท าตาม
กติกา  
ผลการศึกษาพบว่า  การให้การเสริมแรงและการลงโทษท่ีเหมาะสมช่วยให้   การเรียนโดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูปประสบความส าเร็จมากข้ึน  เพราะการลงโทษท าให้ผูเ้รียนเพ่ิมความสนใจในการ
เรียนมากข้ึน 

สจ๊วต (Stewart :1992) ได้ท าการศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์การพัฒนาขององค์การกีฬา
ระหว่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า ในปี ค.ศ. 1984 สมาพนัธ์กีฬาประเภทลู่และลานแห่งประเทศ
แคนาดา (CTFA = Canadian track and field association) เป็นหน่วยงานแรกของสมาคมกีฬา
แห่งชาติ (NSO = National sport organization) ท่ีท าข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
วงการกีฬาแห่งชาติแคนาดา และให้ความส าคญัแก่การพฒันาสมาคมกีฬาแห่งชาติ หลกัการส าคญั
ของขอ้ตกลงร่วมกนันั้น ไดแ้ก่ 
1. วิธีการควบคุมประสิทธิภาพของนกักีฬา ซ่ึงองคก์ารกีฬาแห่งประเทศแคนาดาใหค้วามสนใจและ
คิดว่าประสิทธิภาพของนกักีฬาตอ้งอยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
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2. มาตรการเพ่ิมเติมเร่ืองการบริหารสมาคมกีฬาขององค์การกีฬาแห่งแคนาดา (Sport of Canada) 
ภายใตก้ารลดงบประมาณทางดา้นการกีฬาจากรัฐบาล 

นีสสัน (Neilson: 1979) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง “ผลการวิเคราะห์โปรแกรมการจดัการแข่งขนั
กีฬา ภายในของมหาวิทยาลยัระดับสูงของรัฐ ในรัฐเทนเนสซี” (An analysis of intramural sports 
program in the state snorted senior universities in tennessee) โดยใชเ้คร่ืองมือส ารวจการวิเคราะห์ 
ซ่ึงสร้างข้ึนโดย Christopher Alan Brown ข้อมูลทั้ งหมดได้จากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย
หัวข้อคาถาม 9 หัวข้อ ได้แก่ สาเหตุและจุดมุ่งหมายในการจัดการแข่งขัน ตารางการแข่งขัน
ก าหนดการแข่งขัน สถานท่ีและอุปกรณ์ในการจดัการแข่งขนั ระบบการให้คะแนนและการให้
รางวลัแก่ผูช้นะ การประชาสมัพนัธ ์และคณะกรรมการในการจดัการแข่งขนั ผลการวิจยัพบว่า 
1. โดยทั่วไปการด าเนินการในแต่ละด้านของทุกมหาวิทยาลยักระทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากกระบวนการใหค้ะแนน การใหร้างวลั และการประชาสมัพนัธ์ 
2. การจดัการแข่งขนักีฬาภายในของทุกมหาวิทยาลยั ลว้นแต่มีเหตุผลและจุดมุ่งหมายในการจัด
ทั้งส้ิน 
3. ความคลา้ยคลึงกันในการจัดการแข่งขันของแต่ละมหาวิทยาลยั คือ การให้ผูบ้ริหารท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการด าเนินการ 
4. การบริหารงานดา้นน้ีก  าลงัมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีนักศึกษาเป็นผูด้  าเนินการมาเป็นการใช้
ผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินการ 
5. ขาดการจดัปฐมพยาบาลฉุกเฉิน 
6. การสนบัสนุนทางการเงินในการจดัการแข่งขนักีฬาภายในของมหาวิทยาลยัต่างๆ นั้นมีเพียงพอ
อยูแ่ลว้ 
7. กฎ ระเบียบ การแข่งขนัมีความเท่ียงตรงและเหมาะสมดีแลว้ 
8. ระบบการใหค้ะแนนยงัไม่เนน้หนกัถึงระดบัสูง 
9. ธรรมเนียมการจดังานเล้ียงฉลองรางวลัจากการแข่งขนัไม่นิยมกระท า 

แคช (Cash: 1983) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “สมรรถนะของผู ้บ ริหารการกีฬาในระดับ
มหาวิทยาลัยของแคช: การพัฒนาและการตรวจสอบความเท่ียงตรง ” (The cash competency 
inventory for intercollegiate directors: Development and validation) แบบสอบถามประกอบด้วย
หลกัส าคญั 7 ประการ ในการจดัการของผูบ้ริหารงานเก่ียวกบัการกีฬา ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจและ
การเงินความสัมพนัธก์บัชุมชน บุคลิกภาพของผูน้า การบริหารเก่ียวกบัการกีฬาแก่นักเรียน ผูว้ิจยั
ไดส่้ง แบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหารการกีฬาดิวิชัน่ 1 และดิวิชัน่ 3 ของสมาคมผูบ้ริหารการกีฬาระดบั 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1981 - 1982 ผลการวิจยัพบว่าส่ิงส าคญัท่ีสุดในการ
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บริหารงานเก่ียวกบัการกีฬา คือ การจดัการดา้นธุรกิจและการเงิน และการจดัการดา้นการบริหาร
บุคคล 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดในการน าการวิจยั
ของเอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดค์(Edward Lee Thorndike, 1899) มาสโลว์(Maslow, 1954) บูม(Bloom, 
2013) ทอลแมน(Edward c. taolman, 1918) ฮัลล์(Hull’s Thoery) ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นมาก าหนด
ปัจจยัท่ีส่งผลกบัความสัมพนัธข์องชนิดกีฬาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มไดน้ าทฤษฎีของเอ็ดเวิร์ด ลี ธอร์นไดคม์าใชใ้นการ
ประกอบการศึกษา ในเร่ืองกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ท่ีส าคญั มี 3 กฎ คือ กฎแห่งความพร้อม กฎ
แห่งการฝึก และกฎแห่งผล ส่วนแนวคิดทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎี ปัจจยัดา้นผูส้อน ไดน้ าทฤษฎีของ และปัจจยัดา้น
เน้ือ ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า ซ่ึงการศึกษาความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
สามารถวิเคราะห์ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ชนิด
กีฬา 14 ชนิด และปัจจยัสนับสนุน ไดแ้ก่ ปัจจยัการฝึกซอ้ม ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ตวั
แปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เพื่อ
น าไปสู่แนวทางการประสบความส าเร็จดา้นกีฬาและการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครปฐม ดงัแผนภูมิ ดงัน้ี 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

 

ตวัแปรตาม 

ชนิดกฬีา 14 ชนิด 
ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลยบ์อล, 
วอลเลยบ์อลชายหาด, เทเบิล-
เทนนิส, เซปักตะกร้อ, มวยไทย, 
มวยสากล, กรีฑา, ยโูด-มวยปล ้า
,บาสเกตบอล, ว่ายน ้ า, 
แบดมินตนั, กอลฟ์ 
 

ตวัแปรต้น 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศึกษา 

เกรดเฉล่ียสะสม 

ปัจจยัสนับสนุน 
ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 
ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ปัจจยัดา้นเน้ือหา 
ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม 
 

 

กีฬากบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ

นกัเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม 
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บทที่ 3  

วธิีด าเนินการวจิยั 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม” ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1.) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการเรียนและการเล่นกีฬาของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 2.) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 3.) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของ
ชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจ าแนกตาม
ชนิดกีฬา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมในปี

การศึกษา 2561 จ านวน 433 คน   

กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมทั้ง 14 ชนิดกีฬาโดยการ

ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Krejcie&Morgen (1970 :608) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 ยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

   
).1(*.*)1(

).1(
22

2

PPNe

PNP
n








  

n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N =   ขนาดของประชากร 
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P  =   ค่าสดัส่วนของประชากร (สมมติให ้P = .5) 

e  =   ระดบัความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

  2  =   ค่าไคสแควร์ท่ี df. = 1 และระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ค่า   2 = 3.841) 

 แทนค่าในสูตร   
)5.1(*5.*841.3)1433(05.0

)5.1(*5.*433*841.3
2 


n   

        =  204 

 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ  านวน  204 คน 

 การวจิยัคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Samping) ตาม
สดัส่วนของแต่ชนิดกีฬา สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการจบัฉลากตามสดัส่วนท่ีค านวณไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจ  าแนกตามชนิดกีฬา 

 
ชนิดกฬีา 

ระดับช้ัน  
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ฟุตบอล 11 14 8 12 8 4 57 
ฟุตซอล 9 8 5 7 4 7 14 
วอลเลยบ์อล 4 2 2 4 2 2 16 
วอลเลยบ์อลชายหาด 2 0 2 1 1 0 6 
เซปักตะกร้อ 7 5 12 4 7 7 42 
แบดมินตนั 1 0 1 1 1 1 5 
กอลฟ์ 1 0 0 0 0 0 1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
ชนิดกฬีา 

ระดับช้ัน  
รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ยโูด 1 3 1 3 2 2 12 

กรีฑา 1 1 2 2 2 3 11 
มวย 1 1 1 2 1 1 7 
เทเบิลเทนนิส 1 0 2 3 1 0 7 
รวม 39 34 36 39 29 27 204 

 **บางชนิดกีฬาไม่มีนกักีฬาเน่ืองจาก ยา้ย ลาออก ระหว่างภาคเรียน 
ตวัแปรที่ใช้ศึกษา 
 ตวัแปรท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการท าวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 
1.1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  
 1.1.1 เพศ  
 1.1.2 อาย ุ 
 1.1.3 ระดบัการศึกษา  
1.2 ชนิดกีฬา  ไดแ้ก่   
 1.2.1 ฟุตบอล 
 1.2.2 ฟุตซอล 
 1.2.3 วอลเลยบ์อล 
 1.2.4 วอลเลยบ์อลชายหาด 
 1.2.5 เทเบิลเทนนิส 
 1.2.6 เซปักตะกร้อ 
 1.2.7 มวยไทย 
 1.2.8 มวยสากล 
 1.2.9 กรีฑา 
 1.2.10 ยโูด-  มวยปล ้า 
 1.2.11 บาสเกตบอล 
 1.2.12 ว่ายน ้ า 
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 1.2.13 แบดมินตนั 
 1.2.14 กอลฟ์ 

1.3 ปัจจยัการสนบัสนุน ไดแ้ก่  
  1.3.1 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 
  1.3.2 ปัจจยัดา้นผูส้อน  
  1.3.3 ปัจจยัดา้นเน้ือ (หลกัสูตรแกนกลาง) 
  1.3.4 ปัจจยัการฝึกซอ้ม 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเ ก่ียวขอ้งโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 
ตอนซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และผลการศึกษา ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด แบบส ารวจรายการ (Check List) 
ประกอบดว้ย 5 ค  าถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัสนับสนุนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30 ขอ้ ลกัษณะ
ค าถามเป็นปลายปิด แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5  ระดับ ตามลิเคิร์ท (Likert’s 
Rating Scale) ดงัน้ี  

 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานการณ์ในการความสามารถแต่ละชนิดกีฬา 14 ข้อ 
ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิด  แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5  ระดับ ตามลิเคิร์ท 
(Likert’s Rating Scale) ดงัน้ี  

5 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยมาก 
  3 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ย 
  1 หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4  ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
End)  
การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเคร่ืองมือข้ึน
เอง โดยมีขั้นตอนในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือดงัน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ในการพฒันา
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาประมวล เพื่อก  าหนดเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือและ
ขอบเขตของเน้ือหา 
 3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเน้ือหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา (Validity) และครอบคลุมเร่ืองและประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
และน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ 
 4. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  4.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ตรวจสอบความ
ครอบคลุมครบถว้นของเน้ือหา ในประเด็นสาระส าคัญตรงตามพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั รวมทั้ง
ความเหมาะสมของส านวนภาษา และพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
Index of Item Objective Congruence โดยจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 
  4.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาปรับปรุงแกไ้ข
แลว้น ามาทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจ  านวน 30 คน  
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4.3 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ 
คอร์นบาค (Cronbach’s Alfa Coefficient: 1982 อา้งถึงใน ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมณ์เลิศ 2554:71-72) ดว้ย
สูตรดงัน้ี   
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                                        ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาร์ค 

         K  =  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 

         ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้  

        ความแปรปรวนของคะแนนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัสนบัสนุนผูเ้รียนเท่ากบั 0.951 
  มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสถานการณ์ในการพฒันาความสามารถแต่ละ
ชนิดกีฬาเท่ากบั .907 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ีมีขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก  าหนดไว ้
 2.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการพัฒนาปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้
พร้อมท าหนงัสือขออนุญาตในการเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยใหต้อบแบบสอบถามดว้ย
ตนเองจ านวน 204 คน   
 4. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บข้อมูลจากกล่มตวัอย่าง ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ ครบตามจ านวน 204 ชุด 
 5.  น าแบบสอบถามทั้งหมดมาจดัระแบบขอ้มูล ลงรหสั เตรียมการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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วเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทาง
สงัคมศาสตร์ดงัน้ี 
 1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อย
ละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห์ปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นผูส้อน  ปัจจยัดา้นเน้ือหา ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม  
โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  ก  าหนดเกณฑก์ารวดัผล
และแปลความหมายคะแนนของตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 

2.1  การแปลความหมายคะแนนปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นผูส้อน  ปัจจยัดา้นการ
ฝึกซอ้ม ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารประเมนิตามเกณฑข์องเบสท ์(Best 1981 : 179) ดงัน้ี     

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัปัจจยัดา้นดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้น
ผูส้อน  ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 150 – 2.49 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ปัจจยัดา้นเน้ือหา ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้น
ผูส้อน  ปัจจยัดา้นเน้ือหา ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ข้อความตรงกับปัจจยัด้านดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้น
ผูส้อน ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ขอ้ความตรงกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ปัจจยัดา้นเน้ือหา ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2.2  การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐมจ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  

 2.3  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬาท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ส
เปียร์แมน (Spearman ' s rank Correlation Coefficient ) 

  2.4  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมโดยใช้สถิติการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบถดถอยพหุคูณ
(Stepwise Multiple Regression Analaysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ืองการศึกษาความสัมพนัธข์องชนิดกีฬากบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ  านวน 204 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี  1  การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

 ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

 ตอนท่ี  3   การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นผูเ้รียน  ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหาในการเรียน 8 
กลุ่มสาระ(หลกัสูตรแกนกลาง) ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

ตอนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนโรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครปฐม 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร

นครปฐม จ านวน 204 คน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัชั้น ชนิดกีฬา ผลการศึกษา วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถ่ีและร้อยละ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.  เพศ 

    1.1  ชาย 

    1.2  หญิง 

 

139 

65 

 

68.1 

31.9 

รวม 204 100 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

2.  อาย ุ

    2.1  12-13 ปี 

    2.2  14-15 ปี 

    2.3  16-17 ปี 

   2.4  18 ปีข้ึนไป   

 

27 

81 

68 

28 

 

13.2 

39.7 

33.3 

13.7 

รวม 204 100 

3.  ระดับช้ัน 

            ม.1 

            ม.2 

            ม.3 

            ม.4 

            ม.5 

            ม.6 

 

39 

35 

35 

39 

29 

27 

 

19.1 

17.2 

17.2 

19.1 

14.2 

13.2 

รวม 204 100 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4.  ชนิดกฬีา 

            ฟุตบอล 

            ฟุตซอล 

            วอลเลยบ์อล 

            วอลเลยบ์อลชายหาด 

            เทเบิลเทนนิส 

            เซปักตะกร้อ 

            มวยไทย 

            มวยสากล 

            กรีฑา 

            ยโูด-มวยปล ้า 

            บาสเกตบอล 

           ว่ายน ้ า 

           แบดมินตนั 

           กอลฟ์ 

 

57 

40 

16 

6 

7 

41 

0 

7 

11 

12 

0 

0 

5 

1 

 

27.9 

19.6 

7.8 

2.9 

3.4 

20.6 

0 

3.4 

5.4 

5.9 

0 

0 

2.5 

0.5 

รวม 204 100 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเพศชาย จ  านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 
นกัเรียนเพศหญิง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 14-15ปี คิด

เป็นร้อยละ 39.7 ระดบัชั้นท่ีมีนักเรียนมากท่ีสุดอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีนักเรียนจ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีนักเรียนจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ
19.1 ทั้งสองระดบัชั้นมีจ  านวนนักเรียนเท่ากนั  นกัเรียนส่วนใหญ่เล่นชนิดกีฬาฟุตบอล จ  านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ27.9 นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสะสม อยู่ระหว่าง 3.01 – 3.49 จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

5. คะแนนเฉลีย่สะสม            

            ต  ่าว่า 2.00 

           2.01 – 2.50 

           2.51 – 3.00 

           3.01 – 3.49 

           3.50 ข้ึนไป 

 

0 

5 

54 

94 

51 

 

0 

2.5 

26.5 

46.1 

25.0 

รวม 204 100 
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ตอนที่  2  การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
ตารางที่ 4แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าระดบัความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ  าแนก
ตามคะแนนเฉล่ียสะสม 

n x  S.D. 

204 3.24 .35 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ าแนกตามคะแนนสะสม พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย ( x ) เท่ากบั 3.24 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .36 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ าแนกตามคะแนนสะสมโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

10 

193 

3.95 

21.76 

.39 

.11 

3.51 .00 

รวม 203     

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analaysis Of 
Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
พบว่าค่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากับ 3.51 ค่า (Sig.) เท่ากับ .00 มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าผลการเรียนของนกัเรียนท่ีมีชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกนัท าใหไ้ดผ้ลการเรียนมี
ความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม เปรียบเทียบคะแนนสะสมเฉล่ียกบัชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกนั 

ชนิดกฬีา n ( x ) Minimum Maximun อนัดบัที ่

ฟุตบอล 

ฟุตซอล 

วอลเลยบ์อล 

วอลเลยบ์อลชายหาด 

เทเบิลเทนนิส 

เซปักตะกร้อ 

ทวยสากล 

กรีฑา 

ยโูด-มวยปล ้า 

แบดมินตนั 

กอลฟ์ 

57 

40 

16 

6 

7 

42 

7 

11 

12 

5 

1 

3.22 

3.14 

3.59 

3.35 

3.57 

3.18 

3.12 

3.19 

3.31 

3.38 

2.64 

2.27 

2.10 

3.04 

2.73 

3.27 

2.10 

2.88 

2.97 

2.96 

3.00 

2.64 

3.90 

3.92 

3.87 

3.67 

3.65 

3.76 

3.33 

3.44 

3.79 

3.96 

2.64 

6 

9 

1 

4 

2 

8 

10 

7 

5 

3 

11 

 จากตารางท่ี 6  พบว่าเม่ือวิเคราะห์ชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬา พบว่า นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬา
วอลเลยบ์อล เป็นนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( x ) อยู่ท่ี 3.59 และ
นกัเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬากอลฟ์ เป็นนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย ( x ) 

อยูท่ี่ 2.64 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธร์ะหว่างชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางเรียนของนกัเรียนโรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครนครปฐมโดยการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์พียรสนั (Spearman’s rank 

Correlation Coefficient) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 Sport GPA 

Sport  Pearson Correlation 

         Sig (2-tailed) 

         N 

1 

 

204 

.006 

.931 

204 

GPA   Pearson Correlation 

         Sig (2-tailed) 

         N 

.006 

.931 

204 

1 

 

204 

 **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตารางท่ี 7 พบว่าเมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่า
ชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไม่มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 การวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัดาน
การฝึกซ้อม ท่ีสามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analaysis) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตอนที่ 3 วเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัสนับสนุนท่ีมีความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม วิเคราะห์โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
(%) ค่าเฉล่ีย ( x )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงัรายละเอียดตารางท่ี 8 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน 
ปัจจยัดา้นเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่มสาระ(หลกัสูตรแกนกลาง) และปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปร x  S.D. ค่าระดับ ล าดบั 

1.  ปัจจยัดา้นผูเ้รียน 

2.  ปัจจยัดา้นผูส้อน 

3.  ปัจจยัดา้นเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่ม    

     สาระ (หลกัสูตรแกนกลาง) 

4.  ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม 

3.95 

4.11 

3.85 

 

4.05 

0.768 

0.606 

0.482 

 

0.701 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

 

มาก 

3 

1 

4 

 

2 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ปัจจยัดา้นผูเ้รียน อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นผูส้อน อยูใ่นระดบั
ดี  ปัจจยัดา้นเน้ือในการเรียน 8 กลุ่มสาระ(หลกัสูตรแกนกลาง) อยูใ่นระดบัปานกลาง  และปัจจยั
ดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบัดี 
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ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผูเ้รียน (X1) ปัจจยัดา้น
ผูส้อน (X2)  ปัจจยัดา้นเน้ือหา (X3)  ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม (X4)  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม Y ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Y 

X1  

X2  

X3  

X4  

  

.34**  

.36**  

.19**  

.00  

1  

.64**  

.43**  

.00  

.64**  

1  

.47**  

.01  

.43  

.47**  

1  

.33  

.01  

.01  

.01  

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า เมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่า  
ปัจจยัดา้นผูเ้รียน (X1)  ปัจจยัดา้นผูส้อน (X2)  ปัจจยัดา้นเน้ือหา (X3) ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม (X4) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 r = .34, .36 และ .19 ตามล าดบั 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่าปัจจัยด้านผู ้เรียนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัดา้นการฝึกซ้อมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัการฝึกซอ้มอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนปัจจยัด้านครูผูส้อนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัดา้นเน้ือหา และ
ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นเน้ือหามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 การวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัดาน
การฝึกซ้อม ท่ีสามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analaysis 
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ตารางที่ 10   แสดงการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีไดค้ดัเลือกเขา้สมการการท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัคดัเลือก R R2 Adj 

R2 

R2 

Change 

b Beta t 

1. ปัจจยัดา้นผูเ้รียน (X1) 

2. ปัจจยัดา้นครูผูส้อน (X2) 

3. ปัจจยัดา้นเน้ือหา (X3) 

4. ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม (X4) 

0.72 .005 -.015 .005 .035 

.002 

-.011 

.008 

.075 

.003 

-.015 

-.015 

.983 

.032 

-.153 

-.188 

ค่าคงท่ี (a) = 3.171  SE = .222  F = .259 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จากตารางท่ี 10  พบว่า ปัจจยัดา้นนักเรียน(X1) ปัจจยัดา้นครูผูส้อน(X2) ปัจจยัดา้นเน้ือหา
(X3) ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม(X4)  ไม่สามารถท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได ้
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บทที่ 5  

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการเรียนและ
การเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 2.) เพื่อศึกษาความสัมพนัธข์องชนิด
กีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม  3.) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬา 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 
จ านวน 204 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างขั้น สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ วิเคราะห์ปัจจยับุคคล ใชร้้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) วิเคราะห์ตวัแปรตน้และตวั
แปรตามใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬา
กบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ าแนกตามชนิดกีฬา ใช้
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analaysis) 
สรุปการวจิยั 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยับุคคลของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
68.1 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.9 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 19.1 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 19.1 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2-3 คิด
เป็นร้อยละ 17.2  เป็นนกัเรียนชนิดกีฬาฟุตบอล คิดเป็นร้อยละ 27.9 ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ คิดเป็น
ร้อยละ 20.6 และชนิดกีฬาฟุตซอล คิดเป็นร้อยละ19.6    
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
จ าแนกตามชนิดกีฬา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analaysis Of 
Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
พบว่า ค่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 3.51 ค่า (Sig.) เท่ากบั .00  มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงว่าผลการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีมีชนิดกีฬา
ท่ีแตกต่างกนัท าใหผ้ลการเรียนแตกต่างกนั  
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 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม  ไม่มีนักเรียนท่ีคะแนนต ่ากว่า 2.00 นักเรียนท่ีมีคะแนนสะสม 2.01-2.50 
ชนิดกีฬามีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.40) นักเรียนท่ีมีคะแนนสะสม 2.51-3.00 
ชนิดกีฬามีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.01) นกัเรียนท่ีมีคะแนนสะสม 3.01-3.49 ชนิดกีฬา
มีความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.42)  และนกัเรียนท่ีมีคะแนนสะสม3.50 ข้ึนไป ชนิดกีฬามี
ความสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.92)   
 การวิเคราะห์ความสมัพนัธโ์ดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สเปียร์แมน (Spearman's rank 
Correlation Coefficient) พบว่าเมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่า
ชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมไม่มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. เพื่อศึกษาศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม พบว่า เมื่อพิจารณาความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่า  
ปัจจยัดา้นผูเ้รียน (X1)  ปัจจยัดา้นผูส้อน (X2)  ปัจจยัดา้นเน้ือหา (X3) ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม (X4) มี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 r = .34, .36 และ .19 ตามล าดบั 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระด้วยกันเอง พบว่าปัจจัยด้านผู ้เรียนมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับปัจจัยด้านผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัดา้นการฝึกซ้อมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน ปัจจยัดา้นผูส้อน ปัจจยัดา้นเน้ือหา และปัจจยัการฝึกซอ้มอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนปัจจยัด้านครูผูส้อนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั ปัจจยัดา้นเน้ือหา และ
ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัดา้นเน้ือหามีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   

 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analaysis) ของปัจจยัทั้ง 4 ดา้นสามารถไม่สามารถท านาย

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมได ้
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อภิปรายผลการวจิยั 

 การการสรุปผลของการวิจยั สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของ
การวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬาสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐมจ าแนกตามชนิดกีฬา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test (One Way Analaysis 
Of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ  .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่าผลการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมท่ีมีชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกันท าให้ผลการเรียนแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีพฒันาการของเพียเจทไ์ดอ้ธิบายว่าการพฒันาสติปัญญาและความคิดของผูเ้รียน
นั้น เกิดจากการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้ม และผูส้อนควรจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนการ
สอน ใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อมของผูเ้รียนดว้ย 
 2. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมสามารถอภิปรายวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกันของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม ผลการวิจยัพบว่า การวิเคราะห์ความสัมพนัธโ์ดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน 
(Spearman's rank Correlation Coefficient) เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวั
แปรตามพบว่าชนิดกีฬากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
ไม่มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คณิต เขียว
วิชยั(2554 : 64-65) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และความสนใจในการท า
กิจกรรมนันทนาการกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจันทร์ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
นนัทนาการกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการเรียนและการเล่นกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
เทศบาลนครนครปฐม สามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
  3.1 ปัจจยัดา้นผูเ้รียน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัรุ่น เป็นระยะท่ีพฒันาการต่างๆ เขา้สู่สภาวะอยา่งสมบูรณ์แบบการพฒันาดา้น
ร่างกายของวยัรุ่นและเร่ิมคงท่ีในขณะท่ีพฒันาการทางดา้นสติปัญญายงัคงด าเนินต่อไป โดยเฉพาะ
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ดา้นความคิด ซ่ึงการวิจยัแสดงให้เห็นว่าคุณลกัษณะของนักเรียน และความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
เพ่ือนของนักเรียนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะว่าองค์ประกอบท่ีเป็นตวัก  าหนดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกบัความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวทางการเรียนก็คือ คุณลกัษณะของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของยทุธภูมิ ดรเถ่ือน(2550 
: 74-85) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง ไดแ้ก่ ความรู้พ้ืนฐานเดิม เจตคติ
ต่อวิชาเรียน ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้ม ไดแ้ก่ บรรยากาศในชั้นเรียน มโนภาพแห่งตน ความเอาใจ
ใส่ของผูป้กครอง ซ่ึงพบว่านักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมีคะแนนปัจจยัดา้นผูเ้รียน 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.2 ปัจจัยด้านผูส้อน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
บุคลิกของครูผูส้อน คุณภาพการสอนของครู และบทบาทของครูผูส้อนมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบุคลิกของครูผูส้อนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ให้สามารถสนใจในการเรียนครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมากย่อมรู้ถึงแนวทาง ขั้นตอน และ
การแกไ้ขปัญหาในการสอนไดเ้ป็นอย่างดี รู้ถึงธรรมชาติของนักเรียนในแง่มุมต่างๆ สามารถน า
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจ
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจดจ าซ่ึงจะมีผลต่อสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน สอดคลอ้งกบับุญชม ศรีสะอาด (2524 อา้งถึงใน ปวีณรัตน์  มณีวรรณ์, 2548 : 54) ท่ีกล่าว
ว่าการสอนของครูตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญัท่ีอ  านวยใหคุ้ณภาพของการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพสูง และเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ความสามารถในการเสนอบทเรียน
ให้ผูเ้รียนเข้าใจ มีความรู้การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างเหมาะสม การให้แรง
เสริมท่ีสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน การคน้หาข้อมูลยอ้นกลบัและการแกไ้ขขอ้บกพร่อง การให้คน้ควา้
เพ่ิมเติมจากในชั้นเรียนเป็นตน้ ซ่ึงพบว่านกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมีคะแนนปัจจยั
ดา้นผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3 ปัจจยัดา้นเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่ม สาระ (หลกัสูตรแกนกลาง) อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหารายวิชาต่างๆ แต่ละวิชา
แตกต่างกันไป และสามารถน าไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าว ันแตกต่างกันออกไปทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนกักีฬาจึงอาจเป็นผลท่ีท าใหมี้ความสนใจในดา้นเน้ือหาของการ
เรียนนอ้ยเน่ืองจากนกัเรียนเหล่าน้ีจะตอ้งฝึกซอ้มกีฬาดว้ย ผลจากการฝึกซอ้มกีฬาจึงท าให้นกัเรียน
เกิดความเหน่ือยลา้และไม่สนใจเน้ือหาของการเรียนเท่าท่ีควร และมีผลท าให้มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซ่ึงพบว่านกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมีคะแนนปัจจยัดา้นเน้ือหา อยูใ่น
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ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัศลัยา คงสมบูรณ์เวช (2561: กรมสุขภาพจิต) ท่ีกล่าวไวว้่าสมองคือ
กองบัญชาการท่ีส าคญัของร่างกาย มีหน้าท่ีควบคุมทุกระบบของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ 
การเคล่ือนไหว ความรู้สึก การเรียนรู้ ความคิด ความจ า และการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดั้งนั้นสมอง
ตอ้งไดรั้บสารอาหารและออกซิเจนอยา่งเพียงพอ โดยสมองตอ้งการออกซิเจนไปเล้ียงมากถึง 20% 
ของออกซิเจนท่ีเราหายใจเข้าไป แม้ว่าสมองมีน ้ าหนักเพียง 2% ของน ้ าหนักร่างกายเท่านั้ น 
โดยเฉพาะในการท างานของสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการคิด 
ความจ า หากเราท างานหนักใช้ความคิดมากๆ สมองยิ่งต้องการออกซิเจนมากข้ึน การได้รับ
สารอาหารและออกซิเจนไปเล้ียงสมองไม่เพียงพอจะท าใหส้มองเกิดความเหน่ือยลา้ ประสิทธิภาพ
ในการท างานลดลง อาจมีอาการมึน เบลอๆ คิดไม่ออก จ าไม่ได ้ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท างาน 
  1.4 ปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการพฒันา
ทางด้านกีฬาของนักเรียนล้วนมาจากองค์ประกอบหลายๆ อย่างท่ีท าให้เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถทางด้านกีฬาท่ีมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ 1) การฝึกซ้อม 
นกักีฬาจะสามารถพฒันาทกัษะทางดา้นกีฬาไดดี้อนัเน่ืองมาจากผูฝึ้กสอนมีความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดทกัษะต่าง จดัสรรเวลามีความเหมาะสม รูปแบบการฝึกซอ้มต่างๆ และรวมถึงการน ้ า
วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพฒันานักกีฬา 2) สถานท่ี อุปกรณ์ เหมาะสม เพียงพอต่อการ
ฝึกซ้อมของนักกีฬา ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถของนักกีฬา และยงัอาจส่งผลต่อระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของนักกีฬาให้สูงข้ึน ซ่ึงท่ีผ่านมาการเตรียมทีมของนักกีฬาในประเภท
ต่างๆ มกัประสบปัญหาเร่ืองของอุปกรณ์ สถานท่ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเตรียม
ทีมรักบ้ีฟุตบอลตามผลการศึกษาของศิริวุฒิ ทิพยไกรศร (2546: บทคดัย่อ) พบว่า ผูจ้ดัการทีม ผู ้
ฝึกสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอนและนกักีฬาท่ีมีความเห็นว่ามีสภาพและปัญหา ดา้นอุปกรณ์และสถานท่ีอยู่
ในระดบัปานกลางเช่นกนั  3) การส่งเสริมและพฒันาทกัษะ ให้กบันักกีฬาโดยการให้นักกีฬาได้
ออกหาประสบการณ์และเปล่ียนประการณ์จริงในการแข่งขนัต่างๆ 4) แรงจูใจใหน้กักีฬา ถือเป็นส่ิง
ส าคญัในการพฒันาสถานการณ์ทางดา้นกีฬาเป็นอยา่งมากเพราะจะท าให้นกักีฬามีความมุ่งมัน่ใน
การท่ีจะพฒันาทักษะของตนเองให้ไปสู่ความเป็นเลิศเพื่อเป้าหมายหลายๆ ประการ เช่น หาก
ประสบความส าเร็จจะไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือประสบความส าเร็จจะไดรั้บรางวลั การเชิด
ชูเกียรติเป็นการตอบแทนความส าเร็จ ซ่ึงพบว่านักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมมี
คะแนนปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม อยูใ่นระดบัมาก  
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ข้อเสนอแนะของการวจิยั 

 ผูว้ิจยัขอเสนอแนะขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี 
 1. จากผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีมีชนิดกีฬาท่ีแตกต่างกนัท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
แตกต่างกนั แต่โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการทบทวนบทเรียนเพ่ิมเติมใหก้บันกัเรียนท่ีไม่สามารถ
เขา้เรียนตามตารางเรียนปกติไดเ้หมือนนักเรียนคนอ่ืนๆ เพื่อนักเรียนจะไดม้ีประสิทธิภาพทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนต่อไป 
 2. จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผูเ้รียน และปัจจัยด้านการฝึกซ้อม ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงกระท าดงัน้ี ปัจจยัดา้น
ผูเ้รียนท าให้ผูเ้รียนรู้สึกมีเป้าหมายในการเรียน มีทศันะคติท่ีดีต่อการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียน
เพ่ือใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนั้นออกมาให้ระดบัท่ีสูง และปัจจยัดา้นการฝึกซอ้ม เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบให้กบัผูเ้รียนอยา่งมากเน่ืองจากโรงเรียนกีฬาส่วนมากจะเป็นการฝึกซอ้ม มากกว่าการ
เรียนในหอ้งเรียน ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผูเ้รียนกบัปัจจยัดา้นการฝึกซอ้มท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิต่อ
การเรียนของนกัเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดจากตวัผูเ้รียนนั้นมากจาก
คุณลกัษณะของตวันกัเรียนเองควรมีการกระตุน้ดูแลนกัเรียนกลุ่มท่ีมีความเอาใจใส่ในการเรียนนอ้ย
ใหห้นัมาใส่ใจในการเรียนใหม้ากข้ึน ส่วนการฝึกซอ้มควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การฝึกซ้อมกีฬาของ
นักเรียนโดยการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็น
รายบุคคลเพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ควรท าการวิจยัถึงปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีพึงประสงค์ในการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนกีฬาเพื่อใหผ้ลการวิจยัมีมุมมองท่ีกวา้งยิ่งข้ึน เช่น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นครอบครัว 
เป็นตน้ 
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 ต าแหน่ง หวัหนา้ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 

   ส านกัการศกึษาเทศบาลนครนครปฐม 

3. อาจารย ์ชิโนรส  ศรีบุญราษฎร์ 

 ต าแหน่ง อาจารยแ์นะแนว 

   โรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม 
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แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหา (IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ปัจจยัสนับสนุน 

ล าดับ รายการที่ประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

 1. 
คุณลักษณะของนักเรียน 
นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัการเรียนเพ่ือ
พฒันาตนเอง 

1 0 1 0.667 

 
ใชไ้ด ้

2 นกัเรียนมีความตั้งใจกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ในการเรียน 

1 1 1 1 
ใชไ้ด ้

3 นกัเรียนแสวงหาความรู้นอกหอ้งเรียน
สม ่าเสมอเพ่ือพฒันาทกัษะของตนเอง 

1 1 1 1 
ใชไ้ด ้

4 
นกัเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถ
จดัสรรเวลาในการเรียนเพ่ือพฒันาตนเอง
เสมอ 

0 1 1 0.667 

 
ใชไ้ด ้

5 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือน 
นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลอืจากกลุ่มเพ่ือน
ดว้ยความเตม็ใจสามารถพึ่งพากนัไดเ้ป็นอย่าง
ดี 

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้

6 
นกัเรียนมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบั
กลุ่มเพ่ือนทั้งดา้นการเรียน และกิจกรรมอื่นๆ 

1 1 1 1 
 

ใชไ้ด ้

7 นกัเรียนไดรั้บก าลงัใจจากกลุ่มเพ่ือนๆ เสมอ 1 1 1 1 ใชไ้ด ้

ปัจจัยด้านผู้สอน  

8 

บุคลิกของครูผู้สอน 
ครูผูส้อนมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็น
ครูผูส้อน เช่น การแต่งกาย การยนื การเดิน 
ท่าทาง น ้าเสียง และอื่นๆ 
 

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้
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ล าดับ รายการที่ประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

9 ครูผูส้อนตระหนกัถงึนกัเรียน และสามารถ
ดึงดูดความสนใจนกัเรียนใหเ้กิดความสนใจ
ในการเรียน 

1 0 1 0.667 
 

ใชไ้ด ้

10 

คุณภาพการสอนของครู 
ครูผูส้อนบอกจุดประสงคก์ารเรียนอย่าง
ชดัเจนและเตรียมการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
ส่ือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสอนเป็นตน้ 

0 1 1 0.667 

 

ใชไ้ด ้

11 
ครูผูส้อนสามารถประยุกตเ์น้ือหาการสอนให้
เหมาะสมกบันกัเรียน และทนัต่อสถานการณ์
ในปัจจุบนัและมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 

 
ใชไ้ด ้

12 
บทบาทของครูผูส้อน 
ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การ
พฒันาตนเอง 

1 1 1 1 

 
ใชไ้ด ้

13 ครูผูส้อนสามารถช้ีแนะแนวทางต่างๆ ใหก้บั
นกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 

1 1 0 0.667 ใชไ้ด ้

14 
ครูผูส้อนสามารถน าส่ือการเรียนการสอน
ต่างๆ มาใหก้บันกัเรียนเพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย
ยิ่งข้ึน 

1 1 0 0.667 

 
ใชไ้ด ้

ปัจจัยด้านเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่มสาระ (หลักสูตรแกนกลาง)  

15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์
ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น ท าโจทยไ์ด ้หาค าตอบได ้
 

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้

16 

 

นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์มา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

 

1 1 0 0.667 

 
 
ใชไ้ด ้
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ล าดับ รายการที่ประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

17 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิา
วทิยาศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี 

1 1 1 1 

 
ใชไ้ด ้

18 นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์มา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

1 1 0 0.667 
 

ใชไ้ด ้

19 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาภาษาไทย
ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น อ่านได ้เขยีนได ้อธิบายได ้

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้

20 
นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวชิาภาษาไทยมา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

1 1 0 0.667 ใชไ้ด ้

 

21 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

ใชไ้ด ้

22 
นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอย่างดี 

1 1 0 0.667 

 
ใชไ้ด ้

 

23 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวชิาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

ใชไ้ด ้

24 
นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวชิาสุขศึกษาและ
พลศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้
เป็นอย่างดี 

1 1 0 0.667 

 

ใชไ้ด ้

ล าดบั รายการที่ประเมนิ 
ผู้เช่ียวชาญคนที ่

IOC สรุปผล 
1 2 3 

25 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาศิลปะ 

1 1 1 1 
 

ใชไ้ด ้



  77 

  

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  สถานการณ์ในการพฒันาความสามารถแต่ละชนดิกฬีา  

ล าดับ รายการที่ประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

ปัจจัยด้านการฝึกซ้อม  

เช่น การวาด การใชสี้ 

26 
นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาศิลปะมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1 1 0 0.667 ใชไ้ด ้

27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีเช่น ทกัษะพ้ืนฐาน
งานบา้น งานคอมพิวเตอร์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

ใชไ้ด ้

28 

นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1 1 0 0.667 
 

ใชไ้ด ้

29 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหา
ภาษาต่างประเทศ เช่น การพูด อ่าน เขียน 

1 1 1 1 
 

ใชไ้ด ้

30 

นกัเรียนสามารถน าเน้ือหา
ภาษาต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

1 1 0 0.667 
 

ใชไ้ด ้
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1 
ผูฝึ้กสอนกีฬามีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

2 
นกัเรียนมีระยะเวลาการฝึกซ้อมท่ีมีความ
เหมาะสมเพียงพอต่อการพฒันาทกัษะ
เหมาะสม 

1 0 1 0.667 
 

ใชไ้ด ้

3 
นกัเรียนไดรั้บรูปแบบการฝึกซ้อมมีความ
ทนัสมยัน่าสนใจ และเหมาะสม 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

4 
ผูฝึ้กสอนมีการน าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในการฝึกซ้อม 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

5 
สถานท่ีและอุปกรณ์ 

โรงเรียนมีสถานท่ีในการฝึกซ้อมเพียงพอต่อ
จ านวนนกักีฬา 

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้

6 
โรงเรียนมีสถานท่ีในการฝึกซ้อมท่ีมีความ
เป็นมาตรฐาน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

7 
อุปกรณ์ในการฝึกซอ้มเพียงพอตอ่จ านวน
นกักีฬา 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

8 
โรงเรียนมีการจดัอุปกรณ์ในการฝึกซอ้มท่ีมี
มาตรฐาน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

9 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
โรงเรียนมีการน านกักีฬาออกฝึกซ้อมนอก
สถานที ่

1 1 1 1 
 

ใชไ้ด ้

10 
โรงเรียนมีนกักีฬาต่างสังกดัเขา้ร่วมฝึกซ้อม
ร่วมกนั 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้

11 
โรงเรียนมีการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแขง่ขนั
รายการต่างๆ เพ่ือการพฒันา 

 

1 1 1 1 
ใชไ้ด ้

ล าดับ รายการที่ประเมิน 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC สรุปผล 
1 2 3 

12 
แรงจูงใจให้นักกีฬา 
นกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนเงินรางวลัจาก

1 1 1 1 
 

ใชไ้ด ้
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การแข่งขนัรายการต่างๆ จากโรงเรียน 

13 

เม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จจากการ
แข่งขนัรายการต่างๆ โรงเรียนมีการประกาศ
เชิดชูเกียรติใหก้บันกัเรียนท่ีสามารถสร้าง
ช่ือเสียงใหโ้รงเรียน 

1 1 1 1 

 

ใชไ้ด ้

14 
นกัเรียนไดรั้บโอกาสเพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

1 1 1 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 
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เร่ือง 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของชนดิกฬีากบัผลสัมฤทธิ์การเรียนของนกัเรียน 

โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครปฐม 

 

ค าอธบิาย    
 1. แบบสอบถามน้ีส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากบัผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครปฐม 
 2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
    ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุน 
    ตอนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานการณ์การพฒันาความสามารถแต่ละชนิดกีฬา 
    ตอนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 3. โปรดพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้ค าถามและโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความจริงจาก
ความเห็นและการปฏิบติัของนกัศึกษาเพ่ือใหก้ารวิจยัน้ีมีผลสรุปท่ีน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างแท้จริง ข้อมูลท่ีได้มาจากแบบสอบถามจะเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ห้ข้อมูล 
ขอใหน้กัเรียนตอบอยา่งอิสระ 
 ขอขอบคุณนักเรียนท่ีให้ความร่วมมืออย่างดีมา ณ โอกาสน้ี ค  าตอบของเรียนจะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของชนิดกีฬากับผลสัมฤทธ์ิการเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครนครปฐมอยา่งแทจ้ริง 
       
      นางสาวศลิษา  อ  านวยชยั 
                                            นกัศกึษาปริญญาโท สาขาพฒันศึกษา 
                                                             ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
                                                                                  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิยั 

เร่ือง 
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของชนดิกฬีากบัผลสัมฤทธิ์การเรียนของนกัเรียน 

โรงเรียนกฬีาเทศบาลนครนครปฐม 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง      หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1.เพศ     1.1) ชาย   1.2) หญิง  

2. อาย ุ     2.1) 12-13 ปี    2.2) 14-15 ปี    

     2.3) 16-17 ปี   2.4) 18 ปีข้ึนไป  

3. ระดบัชั้น          3.1) ชั้น ม.1    3.2) ชั้น ม.2  3.3) ชั้น ม.3          

     3.4) ชั้น ม.4   3.5) ชั้น ม.5  3.6) ชั้น ม.6 

4. ชนิดกีฬา    4.1) ฟุตบอล   4.2) ฟุตซอล  4.3) วอลเลยบ์อล 

     4.4) วอลเลยบ์อลชายหาด 4.5) เทเบิลเทนนิส 4.6) เซปักตะกร้อ   

     4.7) มวยไทย   4.8) มวยสากล  4.9) กรีฑา 

     4.10) ยโูด – มวยปล ้า  4.11) บาสเกตบอล 4.12) ว่ายน ้ า 

     4.13) แบดมินตนั  4.14) กอลฟ์     

5. ผลการศึกษา  ....................................................  
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัสนบัสนุน 
ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสนบัสนุน จ าแนกออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ผูเ้รียน และปัจจยัดา้นผูส้อน เม่ือนกัเรียนอ่านขอ้ความน้ีแลว้ โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องตาราง
ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 5 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  ระดบัท่ี 4 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
  ระดบัท่ี 3 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดบัท่ี 2 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
  ระดบัท่ี 1 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ปัจจัยด้านผู้เรียน 

 

1. 

คุณลักษณะของนักเรียน 

นกัเรียนใหค้วามส าคญักบัเรียนเพื่อพฒันาตนเอง 

     

2. นกัเรียนมีความตั้งใจกระตือรือร้นและเอาใจใส่ใน 

การเรียน 

     

3. นกัเรียนแสวงหาความรู้นอกหอ้งเรียนสม ่าเสมอเพื่อพฒันา
ทกัษะของตนเอง 

     

4. นกัเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถจดัสรรเวลาในการ
เรียนเพื่อพฒันาตนเองเสมอ 

     

 

5. 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือน 

นกัเรียนไดรั้บความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนดว้ยความเตม็ใจ
สามารถพึ่งพากนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

6. นกัเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบักลุ่มเพื่อนทั้งดา้น
การเรียน และกิจกรรมอื่นๆ 

     

7. นกัเรียนไดรั้บก าลงัใจจากกลุ่มเพื่อนๆ เสมอ      
 

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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ปัจจัยด้านผู้สอน 

 

8. 

บุคลิกของครูผู้สอน 

ครูผูส้อนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกบัการเป็นครูผูส้อน เช่น 
การแต่งกาย การยนื การเดิน ท่าทาง น ้าเสียง และอืน่ๆ 

     

9. ครูผูส้อนตระหนกัถึงนกัเรียน และสามารถดึงดูดความสนใจ
นกัเรียนใหเ้กิดความสนใจในการเรียน 

     

 

10. 

คุณภาพการสอนของครู 

ครูผูส้อนบอกจุดประสงคก์ารเรียนอยา่งชดัเจนและเตรียมการ
สอนไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ส่ือ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสอนเป็นตน้ 

     

11. ครูผูส้อนสามารถประยกุตเ์น้ือหาการสอนใหเ้หมาะสมกบั
นกัเรียน และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนัและมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

12. 

บทบาทของครูผู้สอน 

ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาตนเอง 

     

13. ครูผูส้อนสามารถช้ีแนะแนวทางต่างๆ ใหก้บันกัเรียนไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

14. ครูผูส้อนสามารถน าส่ือการเรียนการสอนต่างๆ มาใชก้บั
นกัเรียนเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 

     

ปัจจัยด้านเน้ือหาในการเรียน 8 กลุ่มสาระ(หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน) 

15. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เช่น ท าโจทยไ์ด ้หาค าตอบได ้

     

 

 

 
 

ล าดับ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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16. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

17. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

18. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

19. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น 
อ่านได ้เขียนได ้อธิบายได ้

     

20. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาภาษาไทยมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

21. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  

     

22. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

23. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา  

     

24. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

     

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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25. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาศิลปะ เช่น การวาด การใชสี้ 

     

26. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาศิลปะมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

27 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเช่น ทกัษะพื้นฐานงานบา้น งานคอมพิวเตอร์ 

     

28 นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยมีา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

29. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาภาษาต่างประเทศ เช่น การพูด 
อ่าน เขียน 

     

30. นกัเรียนสามารถน าเน้ือหาภาษาต่างประเทศมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตอนที่ 3  สถานการณ์ในการพฒันาความสามารถแต่ละชนดิกฬีา 
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ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์ในการพฒันาความสามารถแต่ละชนิดกีฬา 
เม่ือนักเรียนอ่านขอ้ความน้ีแลว้ โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องตารางท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑพิ์จารณาดงัน้ี 
  ระดบัท่ี 5 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
  ระดบัท่ี 4 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
  ระดบัท่ี 3 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดบัท่ี 2 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
  ระดบัท่ี 1 หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

การฝึกซ้อม 

1. ผูฝึ้กสอนกีฬามีความรู้ความสามารถในการถา่ยทอดเทคนิค
ต่างๆ 

     

2. นกัเรียนมีระยะเวลาการฝึกซ้อมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ
ต่อการพฒันาทกัษะ 

     

3. นกัเรียนไดรั้บรูปแบบการฝึกซ้อมมีความทนัสมยัน่าสนใจ 
และเหมาะสม 

     

4. ผูฝึ้กสอนมีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการฝึกซ้อม      

สถานที่ อุปกรณ์ 

5. โรงเรียนมีสถานที่ในการฝึกซ้อมเพียงพอต่อจ านวนนกักีฬา      

6. โรงเรียนมีสถานที่ในการฝึกซ้อมที่มีความเป็นมาตรฐาน      

7. อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเพียงพอต่อจ านวนนกักีฬา      

8. โรงเรียนมีการจดัอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่มีมาตรฐาน 

 

     

 
ล าดับ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 

9. โรงเรียนมีการน านกักีฬาออกฝึกซ้อมนอกสถานที่      

10. โรงเรียนมีนกักีฬาต่างสังกดัเขา้ร่วมฝึกซ้อร่วมกนั      

11. โรงเรียนมีการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัรายการต่างๆ 
เพื่อการพฒันา 

     

แรงจูงใจให้นักกีฬา 

12. นักเรียนได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากการแข่งขัน
รายการต่างๆ จากโรงเรียน 

     

13. เม่ือนกัเรียนประสบความส าเร็จจากการแข่งขนัรายการ
ต่างๆ โรงเรียนมีการประกาศเชิดชูเกียรติใหก้บันกัเรียนที่
สามารถสร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียน 

     

14. นกัเรียนไดรั้บโอกาสเพื่อศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน      

 

ตอนที่ 4 ปัญหาและอปุสรรค  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวจิยั 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 

 

ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวศลิษา  อ านวยชยั 
วนั เดือน ปี เกดิ 20 กุมภาพนัธ ์2535 
สถานที่เกดิ จงัหวดันครปฐม 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบนั 56/75 ม.5 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000   
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