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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยแยกความตองการดานวิชาการของครู 
พลศึกษาออกเปน 5 ดานอันไดแก 1.ดานหลักสูตร 2.ดานทักษะและเนื้อหาวชิา 3.ดานวิธีการสอนและการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 4.การผลิตและการใชสื่อการสอน 5.การวัดและประเมินผลการเรียน จําแนกตาม

เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณในการทํางาน การวิจัยดําเนินการโดยการสํารวจความตองการดานวิชาการ

ของครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 38 โรงเรียน จํานวน

ครูพลศึกษา 76 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงเปน 2 ตอนโดยตอน

ที่ 1 เปนเกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคือครูพลศึกษา ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความตองการดาน

วิชาการทั้ง 5 ดาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครแบบประเมินคา 5 ระดับรวม 5 ดานคือ 1 

ดานหลักสูตร 2 ดานทักษะและเนื้อหาวิชา 3 วธิีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ดานการผลิต

และการใชสือ่การสอน 5 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐานโดยวิธีการวิเคราะห F - test ( one - way ANOVA )    ผลการศึกษาพบวา 

 1. ดานภาพรวมของความตองการของครูพลศึกษาในดานวิชาการอยูในระดับมาก  โดยพบวาความ

ตองการดานทักษะและเนื้อหาวชิามากเปนอันดับที่ 1 สวนความตองการในดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมาเปนอันดับ 2  การวัดและประเมินผลการเรียนมาเปนอันดับ 3 และดานหลักสูตรมาเปน

อันดับสุดทายของความตองการในดานวิชาการ 
 2. ความตองการในดานวิชาการของครูพลศึกษาดานทักษะเนื้อหาวิชาเม่ือพิจารณาพบวาความตองการ

ที่มากท่ีสุด ดานความรูและทักษะในกิจกรรมนันทนาการมาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนดานความรูทักษะใน

การเคลื่อนไหวมาเปนอันดับ 2 และกิจกรรมเขาจังหวะมาเปนอันดับ 3 โดยที่ความตองการดานวิชาการในสวน

ของความรูทักษะในกีฬาเทเบิลเทนนิสมาเปนอันดับสุดทาย 
 3. ความตองการดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือพิจารณารายดานแลว

พบวาความตองการมากที่สุดคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนพลศึกษาเปนอันดับ 1 



รองลงมาเปนดานการเรียนรูสภาพการเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดคลอง

กับวัตถุประสงคมาเปนอันดับ 3 สวนวิธีการสอนพลศึกษาเปนอันดับสุดทาย 

 4. ความตองการดานการวัดและประเมินผลการเรียน เม่ือพิจารณาแลวพบวาความตองการที่มากท่ีสุด

คือดานการนําผลการวัดและประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนมาเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนดาน

การสรางเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษามาเปนอันดับ 2 และดานการวดัผลและการให

คะแนนดานตางๆมาเปนอันดับ 3 โดยที่ความตองการสราขอทดสอบปลายภาคเปนอันดับสุดทาย 

 5. ในสวนของความตองการในดานหลักสูตรซึ่งถือวาเปนความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนอันดับสุดทายของการเปรียบเทียบ

ความตองการทั้งหมดโดยตองการมากที่สุดในสวนของหลักสูตรเปนดานการทํากําหนดการสอนมาเปนอันดับ 1  

การเขียนแผนการสอนมาเปนอันดับ 2 และความรูความเขาใจในหลักสูตรมาเปนอันดับ 3 

สวนความตองการดานการวิจัยเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเปนอันดับสุดทาย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การประถมศึกษา เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พลเมืองที่รัฐจะตองดําเนินการ โดยมุงหวังเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณสมบัติที่พึงประสงค การ

จัดการศึกษาน้ันจะตองมีหลักสตูรเปนตัวชี้ในการปฏิบัติใหครูทราบถึงหลักการ  จุดหมาย  โครงสราง  เน้ือหา  

และประสบการณที่จะตองจัดใหผูเรียนตลอดจนการวัดและการประเมินผลการเรียน เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม

ของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลกัสูตร   แตการดําเนินการดังกลาวน้ันจะสามารถบรรลุเปาหมาย

แหงความสําเร็จไดน้ันจะตองอาศัยวิธีการและหลักการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย    
  ดังน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อความเปนไทย pความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ

ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  นอกจากน้ียังไดกําหนดใหหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆตองมีลักษณะ

หลากหลายซึง่รวมถึงหลกัสูตรการศึกษาสําหรบับุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกายจิตใจ สติปญญา อารมณ 

สังคม การสิ่อสารการเรียนรูทั้งน้ีตองจัดใหตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพของบุคคล

ใหเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ   
 จะเห็นไดวาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544  กรมวชิาการ ไดศึกษาศักยภาพของ

สถานศึกษารวมทั้งศึกษานิเทศกระดับเขตจังหวัด และจัดสรรงบประมาณไปยังพื้นท่ีเพ่ือใหพัฒนาตามลักษณะ

ของพื้นท่ีของตนเอง ปจจุบันโรงเรียนสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในหองเรียนใหสอดคลองกับสภาพ

ทองถิ่นไดมากขึน้  กรมวิชาการไดกําหนดกรอบหลักสูตรขึ้นซึง่หลักสูตรฉบับน้ีไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางกบั

หลักสูตรทองถิน่มีลักษณะเปดกวางมากขึ้น โดยกําหนดเฉพาะขอบขายเนื้อหาที่สําคัญๆและพฤติกรรมสําคัญที่

ปลูกฝงในภาพรวมโดยแบงเปน 4 ชวงชั้นๆ ละ 3 ปซึ่งจะเห็นภาพรวมตลอดทั้ง 12 ป ในการนี้สามารถพัฒนา

รายละเอียดตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ในสวนของการวัดและประเมินผลจะใหสถานศึกษามีสิทธิในการวดั

และประเมินผลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน โดยการปฏิรูปหลักสูตรจะดําเนินไปพรอมกับการ

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการทั้งระบบ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการบริหาร

จัดการหลักสูตรใหมที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันหลักสูตรของพลศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายที่จะมุง



 ดังน้ันหลักสูตรพลศึกษาในระดบัประถมศึกษา ไดพยายามตอบสนองตามนโยบายหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนไวใหอยางครบถวน ตั้งแตเอกสารหลักสูตร แนว

การสอน หนังสอืเรียน วัสดุอุปกรณ ตลอดจนการจัดประชุมปฏิบัติการการสรางความเขาใจใหกับผูบริหารทุก

ระดับ ครูผูสอน และผูเรียนใหเขาใจเจตนารมณของหลักสูตร และเพื่อใหสามารถจัดสรรบุคลากร จัด

สิ่งแวดลอมและสรางบรรยากาศใหเหมาะสมทั้งทางดานการจัดกิจกรรมและวิธกีารสอน จัดบริหารดานสุขภาพ

ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพท้ังน้ีเพ่ือใหการใชหลกัสูตรพลศึกษาของผูสอนสามารถบรรลุจุดมุงหมายไดอยง

แทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2535 ,หนา1) 

 จึงอาจกลาวไดวา  ครูผูสอนพลศึกษาเปนตัวจักรที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชา 
พลศึกษาของนักเรียนทุกระดับ เพราะวาครูผูสอนพลศึกษามีโอกาสใกลชิดกับนักเรียนมากกวาครูผูสอนวิชาอืน่

ครูผูสอนพลศึกษาอาจมีอิทธิพลตอจิตใจของนักเรียน สามารถที่จะหลอหลอมและปลูกฝงลกัษณะที่พึงประสงค

ตามหลักสูตรไดเร็วกวาครูผูที่สอนวิชาอื่นๆ  ครูผูสอนพลศึกษานอกจากจะเสรมิสรางพัฒนาการทั้ง 5 ดานให

เกิดแกเด็กอันไดแก ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาแลว ยังจะตองพัฒนาความคิดของ

นักเรียนใหเปนคนคิดอยางมีเหตุผลและรูจกัคิดอยางเปนระบบ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีการ

ตัดสินใจที่แมนยําและมั่นคง มีจิตใจที่หนักแนน มีมนุษยสัมพันธ และมีความสามัคคีในหมูคณะเปนตน ดวย

เหตุผลดังกลาวครูผูสอนพลศึกษาจึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพ่ือเปนประโยชนและเอื้ออาํนวยตอการปรบัปรุง และ

พัฒนา (การพลศึกษาไดดียิ่งขึ้น) 
 วิธีที่สําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูพลศึกษาไดแก การใชกระบวนการนิเทศเปนสื่อใน

การพัฒนา เพราะถาครูผูสอนพลศึกษาไดรับการนิเทศอยางสมํ่าเสมอถูกวิธีและตอเน่ือง จะทําใหครูผูสอนพล

ศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถนําวิธีการ หลกัการใหมๆ ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา

ไดอยางมีคุณภาพ  แลวจงึนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนการนิเทศ จะทําใหผูที่รับการนิเทศสามารถปฎิบัติ

การนิเทศไดอยางสอดคลองกับความตองการของครูผูสอนพลศึกษาอยางแทจริง และประสบความสําเร็จในการ

นิเทศ เพราะการนิเทศที่ดีตองมีการวางแผนการนิเทศ โดยเริ่มจากการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ

ตองการรวมกันของบุคลากร (สงัด  อุทรานันท. 2535, หนา 207) 

 ครูผูสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  กรุงเทพมหานครมี 
ความตองการในการนิเทศมาก แตจากสภาพการนิเทศการสอนพลศึกษาที่ผานมาน้ัน ครูผูสอนพลศึกษาไดรบั

การนิเทศนอยมากหรือไมไดรับการนิเทศเลย หรือบางทีก็ไดรับการนิเทศที่ไมถูกวิธี กลาวคือการนิเทศ การสอน

ในปจจุบันจะเนนเฉพาะกลุมทักษะที่เปนทางดานวิชาการเทาน้ัน อีกประการหนึ่ง วิชาพลศึกษาเปนเพียงวิชาหนึ่ง

ในกลุมสรางเสรมิลักษณะนิสัย ( สลน.) ซึ่งมี 5 วิชาไดแก  1 พลศึกษา  2 จริยศึกษา หรือพระพุทธศาสนา  3 

ดนตรี  4 นาฏศิลป 5 ศิลปศึกษาและกิจกรรมสรางนิสัย และประการที่สําคัญคือ ไมมีขอมูลขาวสารสนเทศ

เกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนพลศึกษาที่เพียงพอที่จะทําใหผูบริหารศึกษาและผูนิเทศการศึกษาเห็นความ



จําเปนของพลศึกษาจนนําไปสูกระบวนการนิเทศการสอนพลศึกษาอยางจรงิจังและตอเน่ืองได จึงทําใหเปน

ปญหาในการนิเทศการสอนวิชาพลศึกษาแกครผููสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนอยางมาก เพราะครูผูสอนพลศึกษาไดรับการนิเทศนอยหรือไมก็รับการนิเทศ

ที่ไมตรงกับหลกัของการนิเทศเทาใดนัก  แมวาทาง 
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจะมีนโยบายวา  นักเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครตองมีสุขภาพที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจคูคุณธรรมควบคูกันไป แตก็ยังไมสามารถนํา

กระบวนการนิเทศไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายเทาท่ีควร 
 ดวยเหตุผลดังกลาวในฐานะที่ผูศึกษาเปนครูพลศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาถึงความตองการของครูพลศึกษาในดานวิชาการกับการ

นิเทศการสอน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการพัฒนาครูผูสอนพลศึกษาและ

คุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการนิเทศและเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปใชในการวางแผนในการนิเทศครูผูสอนพล

ศึกษา ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามภูมิหลังของครูพลศึกษา 

   
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
ตัวแปรที่ 1 ภูมิหลังของครูพลศึกษาและขนาดของโรงเรียน 

  ตัวแปรที่ 2 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 
 1.3.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแกครูสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2544 จํานวน 38 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2 คน รวม 76 คน 
 

1.4 ประโยชนของการวิจัย 
 

1.4.1  ทําใหทราบถึงความตองการดานวิชาการของครูผูสอนพลศึกษาระดับประถมศึกษาสังกดั

สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
           1.4.2  ผลวิจัยครั้งน้ีจะเปนฐานขอมูลดานวิชาการใหกับครูพลศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

 

 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจยัมุงที่จะศึกษาถงึความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงไดคนควาเอกสารงานวิจัยอยาง

หลากหลาย เพ่ือนํามาอางอิงและสนับสนุน โดยเรียงลําดับหัวขอเรื่องที่ศึกษา ดังน้ี 
 

2.1 ทฤษฎีแนวคิดและนวัตกรรมที่เกี่ยวของ 
  2.1.1 การปฏิรูปการเรียนรูดานวิชาการ 
  2.1.2  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
  2.1.3 หลักสูตรและการสอนสื่อการวัดผล 
  2.1.4 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 

 จุดหมายของการสอนพลศึกษา 
 ทักษะและเนื้อหาวิชา 
 วิธีสอนพลศึกษา 
 การผลิตและการใชสือ่ 
 การวัดผลพลศึกษา 

  2.1.5 การนิเทศการสอน 
  2.1.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 งานวิจัยในประเทศ 
 งานวิจัยตางประเทศ 

 
2.1.1 การปฏิรปูการเรยีนรูดานวิชาการ 
  การปฏิรูปการเรียนรูโรงเรียนไดเปดโอกาสพัฒนาความเขาใจพื้นฐานขอกําหนดและโอกาสที่

ดีโดยโรงเรียนสามารถระบุผลลพัธของการเรียนรูที่จงใจใหบังเกิด และยอมรับในวิธีที่สวนประกอบยอยที่

แตกตางของ    หลักสูตร 
 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความเขาใจ 

และคานิยมที่จะเขารวมในการตดัสินใจวิธีในการปฏิบัติงานทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนหมูเหลา ทั้งในระดับ

ทองถิ่นและระดบัโลกซึ่งจะปรับปรุงคุณภาพชีวติในปจจุบัน เพ่ืออนาคต นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความเขาใจของ

ตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของการปฏิรูปการเรียนรูโดยเฉพาะในการเรียนในดานวิชาการศึกาาท่ี

เกี่ยวกับตนเอง สังคมและสุขศึกษาและพลศึกษา การปฎิรูปการเรียนรูและหลกัสูตร  
  การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลน้ัน จะตองมีหลักสูตรเปนสื่อชี้นําแนว

ทางการปฏิบัติ ขั้นตอนมีความสําคัญในการบงชี้ความสําเร็จคือ การดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรครูจงึ



เปนบุคคลท่ีสําคัญที่สุดในการดําเนินการเรียนการสอน แตการทํางานของครูจะไมสําเร็จหากปราศจากการ

ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และใหบริการการอํานวยความสะดวกของผูบริหารและศึกษานิเทศกที่เกี่ยวของ 

การนิเทศการศึกษาจึงเปนเครื่องมือหรือวิธีอันสาํคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูจะเห็นไดวาการนิเทศ

การศึกษา เปนกระบวนการพฒันาคุณภาพงานในลักษณะจากบนสูลางแตการใชการนิเทศการศึกษาเปน

เครื่องมือน้ันจะสําเร็จหรือไม ขึน้อยูกับการที่ผูบริหารแตละคนจะสามารถพฒันาความคิดเกี่ยวกับการนิเทศออก

จากการบอกใหปฏิบัติ มาเปนการรวมมือชวยเหลือกันปฏิบัติไดเพียงใด สําหรับลักษณะของการนิเทศการศึกษา

น้ัน ควรนิเทศตามลักษณะของประชาธิปไตย ใชหลักการเคารพซึ่งกันและกัน การรวมมือ และมีความเชื่อม่ันใน

วิถีทางแหงปญญา และหลักทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งคือ จะตองทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของผูรับ

การนิเทศ กอนท่ีจะวางแผนการนิเทศการศึกษาใหสนองถงึความตองการของครู  สอดคลองกบังานวิจัยของ 

ยุวดี  วิวัฒนปฐพี ( 2528 ,หนา 34 ) พบวาท่ีผานมา  ครูมีความคาดหวังในบทบาทดานวิชาการของ

ศึกษานิเทศกที่ตองการใหศึกษานิเทศกสํารวจปญหาและความตองการของครูกอนวางแผนการนิเทศ 
          ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่คาดหวังน้ัน ประกอบดวยงานหลายๆดานไดแกงานที่

เกี่ยวกับหลกัสตูร ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542และแนวคิดในการปฏิรูป

การศึกษา สถานศึกษาจะตองนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดเปนหลักส๖รสถานศึกษา รวมกับกลุมสาระการเรียนรู

ที่เหมาะสมกับทองถิ่นท่ีสถานศึกษาเปนผูกําหนดขึ้น นอกจากน้ี ยังมีงานอกีหลายๆดานที่เปนองคประกอบที่

สําคํญของการพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพซึ่งรวมเรียกท้ังหมดนี้วา : งานวิชาการ : ดังน้ันงานวิชาการใน

สถานศึกษาจึงมีความหมายวา การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุด

ของสถานศึกษา ( การบริหารงานวิชาการ , หนา 6)

 

2.1.2 ขอบขายการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารหลกัสูตร 
 - การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดเกี่ยวกับมาตราฐานการเรียนรูโดยจัดไวเปนกลุมๆ การ

วิเคราะหหลักสตูรแกนกลางนี้มีประโยชนตอสถานศึกษาตรงที่ชวยใหบุคคลากรของสถานศึกษาไดศึกษา

หลักสูตรแกนกลางโดยละเอียดเพื่อการจัดทํามาตราฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูรายป และรายภาคตอไป  

นอกจากน้ีชวยใหเกิดแนวคิดวาสถานศึกษาจะมีแนวในการจัดทาํมาตราฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่

เหมาะสมกับชุมชนทองถิ่น 
 - การกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูในสวนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ทรัพยากร 

สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่นโดยตรงเนื่องจากมาตราฐานการเรียนรูใน

หลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวคลอบคลุมคอนขางมาก ถาสถานศึกษาเห็นวามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลว ก็อาจ

กําหนดเฉพาะสาระการเรียนรูเฉพาะทองถิ่นท่ีจําแนกตามชวงชั้น 
 - การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนําผลงานมาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยกําหนด

มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูเปนรายป กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม สําหรับระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3  



 - การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ตองนํา

เอกสารสาระการเรียนรูมาบูรณาการเปนหนวยการเรียนรูบอยๆ เพ่ือสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่

สัมพันธกัน แตละหนวยการเรยีนรูจะประกอบดวยมาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและเวลาเรียน 
 
2.1.3 หลักสูตรและการสอน 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา

สิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และพระราชบํญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542กําหนดใหจดัทําหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนไทยความเปน

พลเมืองที่ดีของชาติ 
 หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
      1. หลักการ เปนขอความที่กลาวถงึทิศทางหรือแนวทางในการจัดการศึกษา และใชเปนหลัก ในการ

กําหนดหลักสูตรเชนเดียวกับหลักการสอนที่ใชเปน หลัก ในการคิดกิจกรรมการเรียนการสอน 
      2. จุดหมาย เปนขอความที่บงบอกถึงความประสงค ความตองการหรือเปาหมายของการจัดการศึกษาขัน้

พื้นฐาน และเขียนอยูในรูปของคุณภาพที่พึงประสงคของผูเรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว ถือเปน

ความคาดหวังของสังคมไทยที่ตองการผลของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
 
กรอบแนวคิดเกีย่วกับการนิเทศการสอน  

 

ความตองการที่แทจริงของครูทุกคนคือ ความสําเร็จของการจัดการศึกษาซึ่งขึ้นอยูกับองคประกอบ

หลายประการ นับตั้งแตความรูความเขาใจในปรัชญาการศึกษาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการ

ดําเนินการเรียนการสอน ครูผูสอนตองมีความเขาใจเรื่องหลักสูตรเปนอยางดี และจะตองมีความเขาใจ

เกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนการสอน ทักษะเนื้อหาวิชา วิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการผลิตสื่อใชในการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน อันเปนภารกิจที่ตอง

อาศัยความรูความสามารถเฉพาะตองอาศัยเทคนิคและวิธีการตางๆ ตองมีการรวมมือกันหลายฝาย เพ่ือ

แกปญหา พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน น่ันคือ การใชการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ 

และใชผลสัมฤทิธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนเปนเปาหมายซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการนิเทศของ 

สันต ธรรมบํารุง ( 2526, หนา 17-18 ) ที่กลาววา การนิเทศการสอนเปนปรัชญา เปนวิทยาศาสตร เปน

กระบวนการรวมมือ และเปนกระบวนการประชาธิปไตย 
  

การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการรวมมือเพ่ือพัฒนาคนและพัฒนางานใหมีคุณภาพจึงจําเปนตองมี

หลักการดําเนินงาน และหลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือจะตองทราบถึงปญหาและความตองการที่แทจรงิของ

ผูรับการนิเทศ ดังที่ วิจิตร  วรตุบางกูร, กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ และ สุพิชญา  ธีระกุล(2534 , หนา 21- 22 ) 

ไดกลาวถึงหลกัสําคัญประการหนึ่งของการนิเทศการศึกษาวา จะตองทราบถึงความตองการของครูเสยีกอน 



แลวจงึวางแผนการนิเทศการศึกษาใหสนองความตองการของครู และจากการวิจยัที่ผานมาพบวาครูมีความ

คาดหวังในบทบาทดานวิชาการของศึกษานิเทศก โดยตองการใหศึกษานิเทศกสํารวจปญหา และความตองการ

ของครู กอนท่ีจะวางแผนการนิเทศ 
 

ความหมายของการนิเทศการสอน 
  

เน่ืองจากการนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษา ดังน้ัน จึงควรจะไดกลาวถึง

ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว เพ่ือทีไ่ดเขาใจ ไวลส ( Wiles. 1975 ,หนา 6 )ไดใหความหมายของการ

นิเทศการศึกษาไววา การนิเทศการศึกษา คือ การชวยเหลือพฒันาสภาวะการสอนใหดีขึ้น การนิเทศการศึกษา

เปนกิจกรรมและบริการที่ชวยปรับปรุงการสอนชวยใหครูทํางานไดดียิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธที่ดี และเปน

กิจกรรมที่รวมไปถึงการอบรมครูและพัฒนาหลกัสูตรดวย คารเตอร  วี กูด ( Carter V. Good 1975 , หนา 

552 )กลาววาการนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามทุกอยางของผูที่ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา คือ ความ

พยายามทุกอยางของผูที่ทาํหนาที่เกี่ยวกับการศกึษา ในการใหคําแนะนําแกครูหรือผูเกี่ยวของกับการศึกษาได

รูจักการปรับปรุงการเรียนการสอน ชวยใหเกิดการพัฒนาในอาชีพครู พัฒนาตัวครู ชวยเหลือปรับปรุง

วัตถุประสงคของการศึกษา เน้ือหา วิธีการสอน ตลอดจนการประเมินการสอน นิพนธ  ไทยพานิช ( 2529, 

หนา 17 ) สรุปวาการนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จดัทํากิจกรรม และ

ใหบริการกับผูบริหารและครู ในทางตรงและทางออม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการเรียนของ

นักเรียน   
จากทัศนะของนักการศึกษาในขางตน สามารถสรุปไดวา การนิเทศการศึกษาหมายถึงการปฏิบัติงาน

รวมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ

จุดมุงหมายการศึกษา 
 สวนการนิเทศการสอนนั้น แฮรริส ( Harris. 1975, หนา 10 ) ไดใหคําจํากัดความวาการนิเทศการ

สอนหมายถึง สิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาไดกระทําลงไปกับผูที่ไดรับการนิเทศและกับวัตถสุิง่ของ เพ่ือจะรกัษา

ไวหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียน ในวิถีทางตรงที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสอน ที่กระตุนและ

สงเสริมการเรียนของนักเรียน กลิคแมน ( Glickman. 1981, หนา 6 ) ไดใหทัศนะวา การนิเทศการสอน ซึ่ง

เปนกระบวนการสําหรับการปรับปรุงงานและพนัธกิจในชั้นเรียน และกิจกรรมที่ดําเนินการในโรงเรียน โดยที่

กระทําหรือทํางานโดยตรงกับครู สมาคมศึกษานิเทศก (2535, หนา 6 ) ไดใหความหมายวา การนิเทศการสอน

หมายถึงกานิเทศแบบตรง ที่ผูทําการนิเทศไปมีปฏิสัมพันธกับครูหรือผูสอน ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงที่ทาํให

คุณภาพการสอนดีขึ้น การนิเทศแบบตรงนี้เปนการนิเทศแบบรายบุคคลที่ศึกษานิเทศกทํากับครู โดยอาจทําเปน

รายบุคคลที่ศึกษานิเทศกทํากับครู โดยอาจทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได สอดคลองกับ สันต ธรรมบํารุง 

( 2526, หนา 9 ) ที่ใหแนวคิดวา การนิเทศการสอนหมายถึง ความพยายามใดๆที่จะชวยเหลือ ปรับปรุง แกไข

สภาพการเรียนการสอนของนักเรียนใหดีขึ้นโดยวิธีการหาเครื่องอํานวยความสะดวกแกคร ู เพ่ือใหครูปฎิบัติ

ภารกิจการสอนไดผลสําเร็จตามมุงหมายยิ่งขึ้น นิพนธ ไทยพานิช  



( 2529 , หนา 14 ) สรุปวาการนิเทศการสอนนั้นคือ กระบวนการแสดงความคิดรวบยอด ( CONCEPT ) 

เพ่ือที่จะปรับปรุงการสอนของครู เพ่ือใหประโยชนของนักเรียน ในอันท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การเรียนรูใหสูงขึ้น ดังน้ันอาจกลาวไดวา การนิเทศการสอนหมายถึง การปฏิบัติงานของผูที่มีหนาท่ีในการนิเทศ

การศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับครูผูสอนโดยตรง เพ่ือปรับปรุง แกไขพฒันาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 
  

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอนมีความหมายเกี่ยวของกัน 

คือ การนิเทศการศึกษาน้ันมุงพัฒนา ปรับปรุงการศึกษาทั้งระบบแตการนิเทศการสอนมุงปรับปรุง พัฒนาการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวของกับครูโดยตรง ดังน้ันการนิเทศการสอนจึงเปนสวนหนึ่งของการนิเทศการศึกษา แตมี

จุดมุงหมายเดียวกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ความจําเปนของการนเิทศการสอนการศกึษา 

 

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหมีผลกระทบ

ตอระบบของสงัคม วิถีการดําเนินของชวีิตของคนในสังคมจึงตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวย การศึกษาจะตอง

จัดใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตั้งแต จุดมุงหมายของการศกึษา หลักสูตร ตลอดจนวิธีการ

ดําเนินการเรียนการสอนของครูจึงจําเปนตองมีการชวยเหลือ แนะนํา เพ่ือเพ่ิมพูนใหกับครูดังที่นพพงษ  บญุ

จิตราดุลย ( 2530, หนา 251 ) ไดกลาวถึงสาเหตุและความจําเปนของการนิเทศการศึกษาวามีสาเหตุและ

องคประกอบมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ความเฉื่อยชาของครู และอุดมการณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อระบบการศึกษามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การ

ดําเนินการสอนก็จะตองมีการปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะสม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหการชวยเหลือ

แนะนําแกครูผูปฏิบัติการสอน เพ่ือใหสามารถจดัการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ ( 2539, หนา 6–7 )ไดกลาวถงึความจําเปนของการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 

     1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผูนิเทศหรือศึกษานิเทศกตองทําตัวเปนตัวการเปลี่ยนแปลง ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา โดยดําเนินการรวมกับครูอาจารย คณะครู คณะบุคคล เชน การ

เปลี่ยนแปลงหลกัสูตรในระดับตางๆ การเปลี่ยนแปลงสงัคมเกษตรเปนสังคมอุตสาหกรรม 
    2. การผลิตครู เปนท่ียอมรับกันวา สถาบันผลิตครูบางแหงไมสามารถผลิตครูที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

เม่ือครูอาจารยไปทํางานที่โรงเรียนก็ตองมีการฝกอบรมครูประจําการอยูตลอดเวลา เพ่ือใหครูน้ันเปนผูทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    3. มาตราฐานการศึกษา ในการรักษามาตราฐานของการศึกษาน้ันตองอาศัยผูที่มีความชํานาญ โดยเลือก

จากผูที่มีความรูมาทํางานและชวยนิเทศความรูใหมๆใหแกครูประจําการ ใหมีความคิดกวางไกลและยังกลาวได

วา ” แมเราจะสามารถหาครูที่มีความรูความสามารถเขาสูระบบการศึกษาได ความตองการการนิเทศการศึกษาก็



ยังคงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เชน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใน

ระดับตางๆ การผลิตครูไปทํางานในสถานศึกษาแลว ครูจําเปนตองรับการฝกอบรมเปนประจําตลอดเวลาเพื่อ

ฝกฝนทักษะและเพิ่มพูนความรู ประสบการณอยูเสมอและเพื่อควบคุมรักษามาตราฐานการศึกษาของประเทศ

ใหดําเนินไปในทางเดียวกัน ” 
  

สันต  ธรรมบํารุง ( 2526, หนา 17 ) กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศการสอนดังน้ี 

    1. หนาที่ของครูผูสอนเปลี่ยนไปจากเดิม ครูสมัยกอนมีหนาท่ีไมมากนัก เพราะผูปกครองชวยเหลือ ใน

ปจจุบันยกใหครูทั้งหมด ครูจึงเปนผูชี้แนะและทําหนาท่ีหลายอยาง 
    2. ชวยใหครูเขาใจอยางถองแทถึงวัตถุประสงคการสอน และวัตถุประสงคของการศึกษา 

    3. ชวยสรางใหมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา 

    4. ชวยใหครูคนหาปญหาการเรียนการสอน และสามารถแกไขปญหาดวยตนเองอยางเปนระบบ 

    5. ชวยสงเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงาน 

 

จะเห็นไดวาการนิเทศการสอนนั้นมีความจําเปนเชนเดียวกับการนิเทศการศึกษาเน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

เพ่ือใหสอดคลอง    เหมาะสม ถาขาดความรูหรือไมเขาใจอาจทําใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบผล จึง

จําเปนตองมีการนิเทศการสอน 

 
จุดมุงหมายของการนิเทศการสอน   
   

สันต  ธรรมบํารุง ( 2526, หนา 16 ) ไดกลาวถงึการนิเทศการสอนวา มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง  

พัฒนา ชี้แนวทางในการเรียนการสอน ที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามปกติแลวการนิเทศการสอนจะตอง

ดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ หรือกลาวอกีนัยหน่ึงวา ” ที่ใดมีการสอนที่น้ันตองมีการนิเทศ ” ซึ่งจุดมุงหมายของ

การนิเทศการสอนมีดังน้ี 
 1.ชวยใหครูเขาใจอยางถองแทถึงวัตถุประสงคของการศึกษาและวัตถุประสงคของการสอน 

 2.ชวยสรางใหครูมีคุณลักษณะแหงความเปนผูนํา  

 3.ชวยใหครูมีความรู ความกาวหนาทางวิชาการใหมๆ 

 4.ชวยใหครูมีหลักการและความมั่นใจในการสอนมากขึ้น 

 5.ชวยสงเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 

 6.ชวยลดภาวะครูผูสอน ทําใหมีเวลาในการคนควา ทดลองวิจยั หาวิธีการใหมๆ 

 7.ชวยสงเสริมขวัญของคณะครใูหอยูในสภาพทีดี่และเขมแข็ง และรวมหมูคณะใหเปนทีมท่ีจะ

ปฏิบัติงานรวมกัน ใชสติปญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 



 8.ชวยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหถูกตองกับความสามารถของครูแตละคน และมอบหมายงาน

น้ันใหครูแตละคนชวยกันประคับประคอง ใหครูน้ันใชความสามารถของตนปฏิบัติงานนั้นใหกาวหนาอยูเรื่อยๆ 
 9.เพ่ือใหครูรูจักคนหาจุดลําบากในการเรียนรูของเด็กแตละคน และชวยครูวางแผนการสอนที่

เหมาะสมกับการแกไข 
           10.ชวยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของนักเรียนเปนไปตามแนวทางที่ตกลง

กันไว 
 นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ( 2528 ,หนา18 ) ไดกลาวถึงความมุงหมาย

การจัดการนิเทศการศึกษาไวคือ 
 1.เพ่ือสงเสริมใหครูมีความรู ทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆที่เกี่ยวของกบัการจัดการศึกษาอยู

ตลอดเวลา 
 2.เพ่ือพัฒนาวิชาชีพตอเน่ืองสําหรับผูที่ประกอบอาชีพครู 

 3.เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษา 

 4.การนิเทศการศึกษาจะครอบคลุมการปฏิบัติงานในลักษณะดังน้ี 

  (4.1) เพ่ือปองกัน หมายถึง ระวังไมใหเกิดความผิดพลาดหรือบกพรองในการปฎิบัติงาน 

  (4.2) เพ่ือแกปญหา หมายถงึ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหสงูขึน้ โดยใชการ

นิเทศการศึกษาแกไขขอบกพรอง และความผิดพลาดตางๆของการเรียนการสอน 
  (4.3) เพ่ือเกิดกําลังใจ การนิเทศการศึกษาเปนการสงเสริม สนับสนุนใหครูไดใช

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี จูงใจใหปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และเปนไปดวยความสมัครใจ  
(4.4)  เพ่ือเสริมสรางใหเกิดความคิดสรางสรรค การนิเทศการศึกษา เปนการสงเสริมใหเกิด

ความคิดริเริ่มการทดลองในสิง่ใหมๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางทีดี่ขึ้น 
การนิเทศการศกึษาควรมีจุดมุงหมาย 4 ประการคือ  

    เพ่ือพัฒนาคน 
 เพ่ือพัฒนางาน 
 เพ่ือสรางการประสานสัมพันธ 

   เพ่ือสรางขวญัและกําลงัใจ 
 

จากแนวคิดดังกลาว กลาวสรุปไดวา การนิเทศการสอนนั้นมีจุดมุงหมายที่จะชวยแกปญหา และ 
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพขึ้น ดวยการรวมมือระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ โดย

จุดมุงหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียน 
 

 
 
 
 



หลักการนิเทศการสอน 
 ดังไดกลาวมาแลววา การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่งของการนเิทศการศึกษา และมีเปาหมายเชน 
เดียวกันดังน้ันหลักการนิเทศการสอนจึงมีลักษณะเชนเดียวกับการนิเทศการศึกษา  วิจิตร วรฒุบางกูร  

กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ และ สพุิชญา  ธีรกุล ( 2534 , หนา 21-22 )  ไดกลาวถึงหลักการนิเทศการศึกษาสรุป

ไดวาการนิเทศการศึกษาจะตองเริ่มตนจากสภาพปญหาที่แทจริง และตองทราบถึงความตองการของครู ชวย

แกปญหาและสรางความ    เชื่อม่ันใหเกิดขึ้นในตัวครู เพ่ือประสิทธิภาพในการแกปญหาดวยตนเองในโอกาส

ตอไปดานหลักการนิเทศการศึกษาน้ันตองใชหลักการประชาธิปไตย คือ มีปญญาธรรม มีคารวะธรรมและมี

ความสามัคคีธรรม นอกจากน้ีแลว ยงัตองชวยโรงเรียนและครปูระสานงานกับชุมชนและหนวยงานอื่น เพ่ือ

อํานวยความสะดวกและบรกิารใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น 
  

สงัด  อุทรานันท (2537, หนา 15 ) ไดเสนอหลักการนิเทศไว 3 ประการ คือ  

        หลักการที่ 1 การนิเทศกระบวนการ คําวา กระบวนการนั้นมีความหมายไปถึงลักษณะของการ

ทํางานที่เปนขั้นตอน มีความตอเน่ือง ไมหยุดน่ิง และมีความเกีย่วของปฏิสัมพนัธระหวางผูนิเทศกับผูถูกนิเทศ 
        หลักการที่ 2 การนิเทศมีเปาหมายอยูที่คุณภาพของผูเรียน แตการดําเนินงานน้ันจะกระทําโดย

ผานตัวกลาง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษา เนนบรรยากาศความเปนประชาธิปไตย 

 วิจิตร  วรุฒบางกูร และคณะ ( อางในกรมสามญัศึกษา  2532, หนา 8 ) ไดกลาวถงึหลักการนิเทศ 

การศึกษาไว คือ 
 - หาทางใหครูรูจักพึ่งตนเอง 
 - ชวยใหครูมีความเชื่อม่ันในคนเอง สามารถวิเคราะหและแยกปญหาตางๆดวยตนเอง 
 - ตองการทราบถึงความตองการของครู แลววางแผนการนิเทศเพื่อสนองตอความตองการนั้น 
 - ศึกษาปญหาตางๆของครู โดยทําความเขาใจกับปญหานั้น แลวพิจารณาหาทางชวยเหลือแกไข 
 - ชักจงูใหครูชวยกันแยกแยะวิเคราะหปญหารวม 
 - แกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนใหโอกาสครูใชความคิดและลงมือกระทาํใหมากที่สุด 
 - รับฟงความคิดและขอเสนอแนะตางๆของครแูลวนํามาพิจารณารวมกัน 
 - ชวยกันหาแหลงวิทยากร อุปกรณการสอน ตลอดจนเครื่องมือใชตางๆใหแกครู 
 - ชวยใหครูรูจักจัดหาหรือจัดวัสดุอุปกรณการสอนที่ขาดแคลนดวยตนเองโดยใชวสัดุทองถิ่น 
 - ชวยจัดเอกสาร หนังสือ และตําราตางๆใหแกครู 
 - หาทางใหโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานที่ใกลเคียงมีความสมัพันธ และ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 - ตองยอมรับนับถือบุคลากรที่ชวยงานโรงเรียนน้ันๆและแสดงใหเขาเห็นวาเขามีความสําคัญ 
 - ตองทําความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียนในสวนที่เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของกันและกนั 
 - ชวยประสานงานระหวางโรงเรยีนกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 - รวบรวมขอมูลตางๆที่เห็นวาเปนประโยชนมาทําการวิเคราะหและวิจยัโดยสมํ่าเสมอ 



 จะเห็นไดวาหลักสําคัญของการนิเทศการศึกษาท่ีจะเกิดผลดีน้ัน จะตองดําเนินการไปตามขั้นตอน 

เริ่มดวยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานอยางรอบคอบ เพ่ือดําเนินการวางแผนในการปฏิบัติงาน ความตองการการ

นิเทศครูเปนขอมูลประการหนึ่ง ซึ่งผูทําหนาท่ีในการนิเทศหรือศึกษานิเทศกจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับทราบ 

เพราะการนิเทศท่ีตรงกับความตองการสามารถชวยใหครูไดปรับปรุงแกไข และสงเสริมการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธภิาพและรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
กิจกรรมการนเิทศการศึกษาและการนิเทศการสอน และเทคนิคการนิเทศ 
  

กิจกรรมการนิเทศ เปนเครื่องมือที่จะทําใหการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนเปนไปตามจุด 
มุงหมายและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เพระกิจกรรมที่เหมาะสมจะเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของครูที่จะไดรบัความชวยเหลอืในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครไูด 
 เบน เอ็ม แฮรริส (Ben M. Harris 1975 , หนา 71-87 ) ไดเสนอกิจกรรมการนิเทศ

การศึกษาซึ่งเปนแนวทางใหผูนิเทศไดพิจารณาโอกาสและความเหมาะสมไว 23 ประการ ดังตอไปนี้ 

การบรรยาย 
การบรรยายที่มีสื่อประกอบ 
การนําเสนอขอมูลเปนกลุม 
การชมภาพยนตหรือโทรทัศน 
การฟงเทป วิทยุ หรือจานเสียง 
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวสัดุอุปกรณตางๆ 
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
การสาธิต 
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
การสัมภาษณเฉพาะเรื่อง 
การสัมภาษณทางออม 
การอภิปราย 
การวิเคราะหขอมูล และ การคํานวณ 

            การระดมสมอง 
                         การบันทึกวีดีโอเทปและการถายภาพ 
                         การอาน 

การจัดทําเครื่องมือและแบบทดลอง 
การประชุมกลุมยอย 
การศึกษานอกสถานที่ 
การเยี่ยมเยียน 
บทบาทสมมุติ 
การเขียน 



                        การปฏิบัติตามคําแนะนํา 
              สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2530, หนา 38-50 ) กลาวไววาการใช           

กิจกรรมการนิเทศน้ันขึ้นอยูกับสภาพการณและความเหมาะสมของแตละโรงเรียน และไดเสนอแนวทางการใช

กิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาไวดังตอไปนี้ 
 1. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เปนกิจกรรมการนิเทศการสอนที่มุงปรับปรุงพฤติกรรม

การสอนของครู ใหเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร การสงัเกตการสอนในชัน้

เรียนครูไดเสนอขอมูลยอนกลับ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการสอนใหมีประสิทธิภาพ นับวา

เปนกิจกรรมการนิเทศที่สอดคลองกับความคดิในการนิเทศในปจจุบันท่ีวา ครูผูสอนสามารถพัฒนาตนเองและ

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลังจากสงัเกตการสอนแลวรวมวิเคราะหพฤติกรรม เพ่ือคนหาขอบกพรองและ

ปญหาที่เกิดจากการสอน รวมทั้งหาแนวทางแกไข การสังเกตการสอนในชั้นเรียนเหมาะสมสําหรับนิเทศเปน

รายบุคคล และมีกระบวนการสงัเกตดังน้ี 
1.1 การสรางความสมัพันธระหวางครูกับผูนิเทศ 
1.2 การปรึกษาหารือและเตรียมแผนการสอน 
1.3 การสังเกตการสอน 
1.4 การวิเคราะหพฤติกรรมการสอนรวม 
1.5 การแกไขปรับปรุงการสอน 
2. การศึกษาตําราเอกสาร เปนกิจกรรมการนิเทศการสอนที่ชวยพัฒนาครูมีความรูทางดาน

วิชาการตางๆและเหมาะสําหรับใชในการประกอบการนิเทศทุกกิจกรรม และสามารถชวยเพิ่มพูนความรูเฉพาะ

เรื่องไดอีกดวย เหมาะสําหรับที่จะใชกับบุคคลท่ีมีนิสัยในการรกัการอาน และสนใจที่จะศึกษาความรู การศึกษา

จากตําราหรือเอกสารน้ันนอกจากที่จะชวยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกบัการสอนแลว ยังสามารถชวยใหเกิด

ความสามารถทางสวนตัวอีกดวย ในโรงเรียนทกุขนาดผูบริหารโรงเรียนควรจัดเอกสารและหนงัสือสําหรับ

คนควาไวเพ่ิมเติมในหองสมุดโรงเรียน เพ่ือสามารถคนควาไดทุกเวลา 
3. การใหคําปรึกษา เหมาะสําหรับที่จะใชทั้งการนิเทศเปนรายบุคคลและการนิเทศเปนกลุม 

ซึ่งการใหคําปรกึษาจะเปนวิธีหน่ึงในการเสนอแนะใหกับครูที่มีปญหาการเรียนการสอน ซึ่งแตละบุคคลน้ันจะพบ

ปญหาไมเหมือนกัน ดังน้ัน ผูนิเทศควรใหความสนใจปญหาที่เกิดขึ้นกับแตละบุคคล และมีเวลาใหคําปรึกษา

ตามสมควร เพราะถือวาเปนการชวยเหลือ ซึ่งจะเปนการทําใหครูมีกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ตรงตามปญหา

ของเขาและไดรบัการชวยเหลือแนะนํา วิธีที่ใหคําปรึกษาน้ันมี 3 ลักษณะ คือ 

 3.1 บอกวิธีแกไขปญหาใหทราบโดยตรง 

 3.2 บอกขอมูลและชวยหาแนวทางใหกับผูที่ไดรับการนิเทศแกไขปญหาดวยตนเองซึ่งเปน

การชวยใหผูรับการนิเทศเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งสิ่งที่ผูนิเทศควรสรางใหเกิดขึ้นในตัวครู 
    3.3 ใหการใหคําปรึกษาใน 2 ลกัษณะรวมกันตองคํานึงวาครูแตละคนมีประสบการณความรู

ความสามารถที่แตกตางกัน ดังน้ัน การใหคําปรึกษาหารือจึงควรพิจารณาใหเหมาะสมแกละบคุคล 



4. การสนทนาทางวิชาการ โดยปกติแลวการสนทนากันมักจะเปนเรื่องทั่วๆไปซึ่งทําใหเกิดความ

สนุกสนาน นาสนใจ แตในการสนทนาทางวิชาการนั้นมักทําใหเกิดความเครียด ดังน้ัน ผูนิเทศตองใช

ความสามารถในการสนทนา ทําใหเรื่องวิชาการเปนเรื่องที่ นาสนใจการสนทนาทางวิชาการนั้นเหมาะสําหรับการ

นิเทศเปนกลุมและเปนรายบุคคลควรยึดหลกัในการสนทนาดังตอไปนี้ 
 อดทน อดกลั้น ในสิ่งที่ไมพงึพอใจ และรกัษาอารมณใหม่ันคง 
 ยกยองและใหความหวังอยางจรงิจัง 
 ชมเชย ยกยอง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางสนใจและจริงใจ 
 ระมัดระวังการวจิารณความคิดของผูอื่น 
 เปนนักฟงที่ดีและพูดกับคนทุกคน 
 พูดนุมนวล ไพเราะ แจมชัด และยิ้มกับทุกคน 
 สุภาพ และจําชือ่ผูสนทนาได 

5. การสาธิตการสอน เปนการแนะแนวการสอนดวยการแสดงใหเห็นตัวอยาง พึงจําไววาไมมีการสอน

วิธีใดทีดีที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตวัแปรและสภาพตางๆเชน ความพรอมของนักเรียน สภาพแวดลอมทางการเรียน

ครู เน้ือหาวิชา จุดมุงหมายของการสอน การสาธิตการสอนควรมีการเตรียมตัวลวงหนาอยางดี ครูจะตองนํา

ตัวอยางจากการสอนไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการสอนของตนเอง และสภาพการณที่แทจริงของโรงเรียน

การสาธิตการสอนนั้นควรมีหลักเกณฑการสอนดังน้ี 
 5.1 ควรมีการวางแผนเปนอยางดี 

 5.2 การสาธิตควรใหเปนไปตามธรรมชาติ 

 5.3 ควรสัมพันธกับกิจกรรมนิเทศการสอนอื่นๆ เชนใหคําปรึกษาการอภิปราย 

 5.4 ควรมีการคัดเลือกผูสาธิตการสอนเปนอยางดี 

 5.5 ควรมีการประเมินผลการสาธิตการสอน 

6. การศึกษานอกสถานที่ เปนกิจกรรมการนิเทศการสอนที่ไดผลดีกิจกรรมหนึ่งการศึกษานอกสถานที่

น้ันไมจํากัดอยูเฉพาะการไปดูการสอนเทาน้ัน แตยังหมายความรวมไปถึงกจิกรรมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาครู

ในทุกดานดวย การศึกษานอกสถานที่น้ันจะตองมีกิจกรรมที่กําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนควรมีการประเมินผล

การศึกษานอกสถานที่ดวยเหมาะสําหรับครูที่เปนกลุมยอยๆ ซึ่งมีประโยชนดังน้ี 
6.1 ทําใหครูเปนคนสมัยใหม มีความกวางขวาง และทันตอเหตุการณ 

  6.2 ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคจากการที่ไดมีประสบการณในตางสถานที่ ไดเห็นการ

พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม 
  6.3 เปนการสงเสริมขวัญกําลงัใจในการปฏิบัติงาน และอาจมีกิจกรรมนันทนาการรวมกัน 

  6.4 ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันในหมูคณะ เพราะมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน 

   6.5 ทําใหสามารถนําประสบการณใหมที่ไดมาประยุกตใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 

7. การเยี่ยมเยยีนและสงัเกตการสอน เปนกิจกรรมที่เหมาะสําหรับใชนิเทศกับครูเปนกลุม แตตองมี

จํานวนไมมากเกินไป ซึ่งอาจแบงออกเปนกลุมยอยๆ ที่นับวาเปนประโยชนก็คือ การที่ครูคนหน่ึงมีโอกาสไป



สังเกตการสอนของครูอีกคนหน่ึง อาจเปนโรงเรียนเดียวกันหรือตางโรงเรียนกไ็ด การเยี่ยมเยียนเพื่อสังเกตการ

สอนน้ันมีวัตถุประสงคดังน้ี 
  7.1 เพ่ือสังเกตการสอนในลกัษณะของการสรางสรรค 

  7.2 เพ่ือขยายโลกทัศนของครูใหกวางขึ้น 

  7.3 เพ่ือแกไขปญหาการเรียนการสอนเฉพาะอยาง 

  7.4 เพ่ือนําประสบการณที่ไดมาจากการสังเกตการสอนมาประยุกตใช 

 

 หลักการสังเกตการสอน 
 วางแผนการสังเกตการสอน 
 ตองไดรับการชีแ้นะ 
 ผูไปเยี่ยมไมควรมีจํานวนมาก ควรเปนกลุมยอยๆ แตไมควรไปเยี่ยมคนเดียว 
 ไมควรเยี่ยมโรงเรียนเดียวกันบอยๆ 
 สภาพการเรียนควรเปนไปตามธรรมชาติไมควรจัดการเปนการพิเศษหรือเปนการแสดง 

8. การประชุมปฏิบัติการ เปนกิจกรรมการนิเทศการสอนที่ใชเปนเครื่องมือสําหรับการเปลี่ยนแปลง

และขยายความคิดท่ีกวางขวาง กอใหเกิดความทดลองที่ใหมๆ พัฒนาภาวะผูนํา และสงเสรมิมนุษยสัมพันธที่ดี

ขึ้น สามารถสนองวัตถุประสงคตางๆ ดังน้ี 
 8.1 แกปญหาโดยการผานกระบวนการกลุม 

 8.2 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ 

 8.3 จูงใจใหเกดิกิจกรรมที่สรางสรรค 

 8.4 นําวิธีการแกปญหาออกมาปฏิบัติ 

 8.5 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 

9. การบรรยาย เปนกิจกรรมที่สามารถใหความรูกับผูที่ไดรับการนิเทศเปนจํานวนมาก วิทยากรตอง

เปนผูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในเรื่องน้ันๆ อยางแทจริงหากมีการนําสื่อมาประกอบการ

บรรยายดวยจะชวยใหการบรรยายนาสนใจมากขึ้น และอาจตองใชการอภิปรายกลุมมาประกอบ ซึ่งทําใหผูรับ

การนิเทศมีสวนรวมดวย การบรรยายจะเหมาะสําหรับการสอนที่มีเน้ือหามากในเวลาอันจํากัด แตเปนการ

สื่อสารทางเดียว และไมสามารถวัดไดวาผูฟงคําบรรยายไดรับความรูและประโยชนมากนอยเพียงใด 
10. การประชมุสัมมนา เปนกิจกรรมการนิเทศการสอนที่ใชกับกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันศึกษาคนควา

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใตการนําของผูเชี่ยวชาญ อาจจะใชเวลาในระยะสั้นหรือยาวกไ็ด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประเด็น

ของหัวขอเรื่องหรือปญหา ผูเขารวมสัมมนาทุกคนตองมีบทบาทและการมีสวนรวม การสัมมนาอาจใชเพ่ือการ

สํารวจปญหา แกปญหาโดยการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน สรุปผลงานและหาแนวทางในการแกปญหา

และสรุปผลรวมกันการสัมมนามีขอดีหลายประการ เชน มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู หาก

ผูเชี่ยวชาญไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น จะทําใหประสบการณแคบลง และผูเขารวมสนทนาไมกลาแสดง

ความคิดเห็นจะไดรับประโยชนนอย 



 11. การฝกอบรม เปนกิจกรรมการนิเทศที่ทําใหบุคคลมีความรูควมสามารถและความเชี่ยวชาญ

อยางแทจริง สามารถปฏิบัติงานการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพการฝกอบรมจะมีสวนสําคัญในการ

แกไขปญหาการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซึ่งหลังจากมีการฝกอบรมแลว ผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถ

นําเอาประสบการณที่ไดรับการฝกอบรมมาใชไดทันที การฝกอบรมมีจุดมุงหมายดังน้ี 
11.1 สรางแนวทางในการปฏิบัติงาน 

11.2 ชวยสงเสริมจิตใจและจรยิธรรมของผูปฏิบัติงานและคร ู

  ชวยสรางประสทิธิภาพการเรียนการสอนของครู 
  ชวยใหครูเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

การฝกอบรมมีขอจํากัดอยูหลายประการ เชน เรื่องระยะเวลาในการฝกอบรมงบประมาณ สถานท่ีเปน

ตน หลังจากการฝกอบรมแลวควรมีการฝกอบรมติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดผลของการ

ใชทรัพยากรไดอยางเต็มท่ี 
สรุปไดวา กิจกรรมการนิเทศมีหลายวิธี ผูนิเทศอาจเลือกใชไดตามความเหมาะสมของสภาพการณของ

ผูรับการนิเทศ ลักษณะของปญหา ระยะเวลา และสถานที่ที่จะนเิทศ 
 

บุคลากรทางการนิเทศการสอน 
  

บุคลกรทางการนิเทศมีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศ เพราะจะชี้ความสําเร็จหรือลมเหลวของการ

นิเทศ ความสามารถของผูนิเทศนั้นเปนปญหาหนึ่งของการนิเทศการสอนหากผูนิเทศไมมีความรูความสามารถ 

ทําใหครูขาดความศรัทธาเลื่อมใส บุคลากรการนิเทศน้ันประกอบดวย ผูบรหิารการศึกษา ศึกษานิเทศกและ

คณะครูผูที่ทําหนาท่ีนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ศึกษานิเทศกมีหนาท่ี

โดยตรงในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน และเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษเปนท่ี

ยอมรับของครูทัว่ไป สวนคณะครูผูที่ทําหนาท่ีนิเทศน้ันเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งโดยหลกักการบริหาร จดั

อยูในสายงานที่ปรึกษาตามโครงการนิเทศ เชน หัวหนางานวิชาการครูวิชาการโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน เปนตน 

สงัด  อุทรานนท ( 2532,หนา 59-61 ) พบวา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนควรจัดอยูในรูปของ

คณะกรรมการการนิเทศ โดยคณะกรรมการเปนท่ียอมรับกันมากในปจจุบัน และไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ

นิเทศโดยคณะกรรมการไวดังน้ี 
 1. แตเดิมการนิเทศการศึกษาเปนหนาท่ีของศึกษานิเทศก ซึ่งเปนกลุมคนท่ีอยูภายนอกโรงเรียน จึงไม

ทราบถึงปญหาที่แทจริงในโรงเรียน และที่ผานมาน้ันศึกษานิเทศกทําการนิเทศไมทั่วถึง เพราะมีจํานวนไมเพียง

พอที่จะออกทําการนิเทศ ประกอบกับการที่ศึกษานิเทศกทําการนิเทศโดยไมไดศึกษาปญหาและความตองการ

ของครูเสียกอน ทําใหการนิเทศไมบรรลุผลเทาท่ีควร ปจจุบันครูมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ดังน้ัน การนิเทศ

โดยคณะครูในโรงเรียนรวมมือกัน นําจะชวยแกปญหา พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนไดดี 
 2. เปนการใชทรัพยากรการบรหิารที่นับวาประหยัดและไดผลสูงสุด และเปนการยกยองความรู

ความสามารถของครูในโรงเรียน ซึ่งเปนการสงเสริมขวัญและกาํลังใจดวย 



 3. เปนการกระตุนชวยใหครูไดมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ไดพัฒนาตนเองและตื่นตัวดานวชิาการ

มากขึ้น 
 จากความหมายของการนิเทศการศึกษา และจากความคิดท่ีเกี่ยวกับบุคลากรทางการนิเทศ จะเห็น 
ไดวา บุคลากรทางการศึกษาโดยทั่วไปนั้นเปนบุคคลกลุมเดียวกันกับบุคลากรทางการนิเทศการสอน ซึ่งแยก

ออกเปน 3 ฝาย ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก และคณะครูผูที่ทําหนาท่ีสอนตามโครงการนิเทศ บุคลากร

เหลาน้ีจะมีหนาที่และมีสวนรวมในการนิเทศการสอนดังตอไปนี้ 
 

 ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญในการนิเทศการสอนในโรงเรียน สามารถทําความเขาใจ

งานนิเทศการสอน อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลม  ภิงคารวัฒน (2528, หนา128 – 129 ) และผูกเรื่องเขากับ

ระบบงานไดอยางรวดเร็ว และเปนบุคคลที่ใกลชิดกับครูและรบัผิดชอบในการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารจะ

สามารถทราบปญหาของโรงเรียนและความตองการของครูเปนอยางดี การนิเทศการสอนจึงควรใหผูบริหาร

โรงเรียนเปนผูจัดดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพการณของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูที่ไดเปรียบกวา

บุคคลอื่น เพราะมีอํานาจหนาท่ีอยูในบุคคลเดียวกัน ถาผูบริหารนํามาใชใหเหมาะสมจะเกิดประโยชนอยางยิ่ง 
  

     ศึกษานิเทศก 
หนาท่ีของศึกษานิเทศกเกี่ยวของกับการเรียนการสอนดังน้ี (หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญ

ศึกษา2538,หนา 40 )  

 รวมมือกับครูวางแผนการนิเทศรวมมือดานการบริหาร 
    2.2 รวมมือกับครูในการพฒันาหลักสูตร ตั้งจุดประสงคการสอน 
    2.3 จัดการเกี่ยวกับการสาธติการสอน การใชเอกสารหลกัสตูรและแบบเรียน 

       2.4  มีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งโครงการวิจัยตางๆเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอนใหมีความกาวหนา 
              3. จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ และประชุมสมัมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแสวงหาวิชาการ

ใหมๆมาปรับปรุงการเรียนการสอน มีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งโครงการวิจยัตางๆ

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความกาวหนา 
   4. คณะครูผูที่ทําหนาท่ีการนิเทศ 

 สันต  ธรรมบํารุง ( 2529 , หนา 74 – 75 ) ไดสรุปเกี่ยวกับคณะครูผูที่ทําหนาท่ีนิเทศไวดังน้ี 

  4.1 หัวหนาฝายวิชาการหรือหวัหนาสายวิชา ไดสรุปการมีสวนรวมในการนิเทศของหัวหนา

ฝายวิชาการ และหัวหนาสายวชิาไวดังน้ี 
  4.1.1 ชวยเหลือ สนับสนุนการปฐมนิเทศครูใหม และคอยใหคําแนะนําชวยเหลอืครูใหมให

เขาใจในการสอน 
  4.1.2 ชวยจัดโปรแกรมการสอนของครูที่ประสบความลมเหลว 



  4.1.3 จัดตัวอยางการสอนทีดี หาขอมูล วัสดุอปุกรณ เพ่ือนํามาปรับปรุงการสอน 
  4.14 ชวยสรางขวัญและกําลงัใจ จัดใหมีการพบปะกันเพื่อทราบปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการเรียนการสอน 
  4.1.5 เขาเยี่ยมหองเรียน ทํางานรวมกับครู 

 
คุณสมบัติของผูนิเทศการสอน  
  

ความสําเร็จของการนิเทศการสอนนั้นขึ้นอยูที่ผูรับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการสอนใหดีขึ้นใน

แนวทางที่ตองการ คุณสมบัติของผูนิเทศนั้นจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความเชื่อถือ ศรัทธา 

และการยอมรับ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ ดังน้ัน ผูนิเทศจะตองมีความสามารถในการโนมนาวใหเห็นคลอยตาม 

คุณสมบัติของผูนิเทศหรือศึกษานิเทศกไวดังน้ี ชารี  มณีศรี ( 2529 , หนา 52-61 )  

           1. คุณสมบัติดานบุคลิกลักษณะ ไดแก ตองเปนผูที่สรางศรัทธาและความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้น เห็นใจ

ผูอื่น กระตือรือรน มองโลกในแงดี มีความคิดสรางสรรค มีอารมณขัน มีความอดทน มีความจริงใจ และเปนผู

ที่ฉลาดรอบรู 
          2. คุณสมบัติดานวิชาชีพ ไดแก มีความรูพื้นฐานและมีความรูทั่วไปดี มีทักษะการสอน ตระหนักถึง

ความกาวหนาทางดานวิชาการ  มีความสามารถในดานการคนควา ทดลองและวิจยั กระตือรือรนในการ

ปรับปรุงตัวเองใหมีความกาวหนาอยูเสมอ นอกจากน้ันแลว สนัต  ธรรมบํารุง ( 2529, หนา 80-83 ) ได

กลาวถึงทักษะของผูนิเทศไว 3 ประการ คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะ

ดานเทคนิค 
 

การวางแผนการนิเทศการสอน 
 

การวางแผนการนิเทศการสอนโดยยึดแบบวิทยาศาสตรไว 6 ขัน้ตอนดังน้ี ( สันต ธรรมบํารุง  2529, 

หนา 80-83 )  

 ขั้นที่ 1 สํารวจปญหา ความตองการ และวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา 

         ศึกษาความมุงหมายของหลักสูตร 
         ประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการสอน 
         ศึกษาผลงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 

                    1.4 ศึกษาการจัดการเรียนการสอน อาจใชวิธีการสังเกตการสอนของครูและสังเกตจากผลงาน

ของนักเรียน ใชสื่อการสอน และประเมินผลการเรียน  
                    1.5 วิเคราะหของปญหา อาจทําไดโดยการระดมพลังสมอง ใชขอมูลจากการสาํรวจปญหา อาจ

หาขอมูลใหมในกรณีที่ไมไดขอยุติที่ดี 
 ขั้นที่ 2 ลําดับความสําคัญของปญหา โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรนโยบายและผลที่เกดิขึ้น 



 ขั้นที่ 3 ตั้งจุดมุงหมายในการแกปญหาที่เลือกแลว 

 ขั้นที่ 4 สรางทางปญหาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง 

  4.1 พิจารณาทางแกปญหา 

  4.2 เลือกทางแกปญหาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง 

   4.2.1 นวัตกรรมและทรัพยากร 

   4.2.2 ความเปนไปได 

ขั้นที่ 5 นําวิธีการที่เลือกแลวไปทดลอง 

         วางแผนการทดลอง 
         สรุปผลการทดลอง นําผลการทดลองไปเปรียบเทียบกับผลการทดลอง 
         แกไขปรบัปรุง 

5.3.1 ถาขอมูลยอนกลับบรรลุเปาหมายก็นําไปใชได 

5.3.2 ถาขอมูลยอนกลับไมบรรลุผล ตองปรับปรุงแกไข 

 ขั้นที่ 6 นําไปใชประเมินผล 

  6.1 นําวิธีการแกปญหาไปใช 

  6.2 ประเมินผลการนิเทศการสอนตามแนวทางของโครงการ 

 
การสนับสนุนการนิเทศการสอน 
  

โดยเหตุที่การนิเทศการสอนเปนงานของผูบริหารการศึกษาทุกระดับ แลวผูบริหารมักจะ

แตงตั้งหรือ 
มอบหมายใหบุคลากรอื่นท่ีทําหนาท่ีแทน ซึ่งถือวาเปนคณะทํางานของผูบริหารแตผูบริหารตองรับผิดชอบผลที่

จะเกิดขึ้น จึงเปนเรื่องที่ผูบริหารตองใหการสนับสนุน สงเสริมใหกําลังใจ ( สงดั  อุทรานันท  2532,หนา 197-

198 )ไดกลาวถึงการสนับสนุนการนิเทศการสอนของผูบริหารในดานตางๆ ไวดังน้ี 

 

1. สนับสนุนดานบุคลากร 
 จัดบุคลากรใหเพียงพอแกความจําเปนและความตองการ 
 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 จัดบุคลากรใหความรวมงานนิเทศที่จัดขึ้น 

2. สนับสนุนดานอาคารสถานที่ 
          (2.1) จัดสถานที่ใหเพียงพอแกการจัดกิจกรรมการนิเทศ 
          (2.2) จัดบริการตาง ๆ ที่จําเปน เชนหองสมุด หองบริการสื่อ ฯลฯ 
3. สนับสนุนดานอุปกรณ เชน เครื่องพิมพดีด คอมพิวเตอร เครื่องโรเนียว กระดาษ ฯลฯซึ่งบรรลุผล

เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการสนับสนุนของผูบริหาร เพราะผูบริหารนั้นจะเปนผูควบคุมทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่ง



มีความจําเปนในการนิเทศ และที่นับวามีความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การสงเสริมดานขวัญ กําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 
 

การประเมินผลการนิเทศการสอน 
 

การประเมินผลการนิเทศ เปนขั้นตอนสุดทายของการนิเทศ ไมวาจะเปนการนิเทศการศึกษาหรือการ

นิเทศการสอนก็ตาม การประเมินผลการนิเทศนั้นจะทําใหทราบวาการปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลมากนอยเพียงใด 

เน่ืองจากาการนิเทศเปนกระบวนการที่เปนระบบดังน้ัน การประเมินผลการนิเทศตองทําเปนระบบเชนเดียวกัน 

สงัด อุทรานันท (2532, หนา 224) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศไววา การประเมินผล

การนิเทศน้ันควรมีการประเมินท้ังระบบตามลําดับความสําคัญดังน้ี 
 อันดับที่ 1  ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธที่ไดจาการนิเทศ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียของนักเรียน 

คุณภาพนักเรียน กระบวนการทํางานของครู ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 อันดับที่ 2  ประเมินกระบวนการ ไดแก ความเหมาะสมของขั้นตอนในการทํางาน การปฏสัมพันธ

ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ บรรยากาศในการทํางาน 
 อันดับที่ 3  ประเมินปจจัยปอนเขา ไดแก การลงทุนดานทรัพยากร ซึ่งหมายถึงบุคลากรทางการนิเทศ 

ระยะเวลา งบประมาณ ฯลฯ 
การประเมินผลการนิเทศการศึกษาที่ดี และเครื่องมือในการประเมินผลการนิเทศควรมีลักษณะดังน้ี  

( ชิน บุญญานุภาพ  2536, หนา 21-22 )  

1. การประเมินผลที่ดีตองเปนการวินิจฉัยวัตถุประสงคระยะยาว เพ่ือจะทราบขอบเขตจุดแข็ง จุดออน 
2. การประเมินผลจะตองเปนความตองการปจจุบัน และเกี่ยวเนื่องถึงความตองการในอนาคต 
3. การประเมินผลตองเปนกระบวนการตอเน่ือง 

            4. การประเมินผลจะตองประเมินทุก ๆ ดาน เพราะทุกดานของการนิเทศการศึกษาจะตองมีความ

เกี่ยวพันกัน 
  5. กระบวนการประเมินจะตองเปนรูปแบบประชาธิปไตย โดยไดรีบความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย 

ไดแก ผูบริหาร สมาคมครู – ผูปกครอง กลุมคนในทองถิ่น บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน 
6. การประเมินผลจะตองเปนการปฏิบัติในเชิงวิทยาศาสตรและวิชาชพี ขอสรุปทั้งหมดจะตองยึด

ขอเท็จจริงเปนหลัก 
7. ขอบเขตของโปรแกรมการประเมินผลจะจํากัดเฉพาะบุคคล ทุน เวลา และ แหลงวิทยากรที่

เกี่ยวของ 
8. การประเมินผลจะตองเปนท่ียอมรับ และพยามยามที่จะรักษาประสิทธิผลทั้งหมดของโครงการ

นิเทศการศึกษาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได โดยวัดท้ังดานความรู ความชํานาญ อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดเห็น 

และความนิยมชมชอบ 
9. จุดประสงคที่สงคที่สําคัญในกิจกรรมการประเมินผล คือ การประเมินผลตนเองเพราะจะทําใหเรารู

ใจตนเองมากขึน้ เพ่ือที่จะไดหาทางปรับปรุงตนเองและเพื่อเปนการกระตุนใหตื่นตัวเสมอ 



 

เครื่องมือและวิธีการที่ใชในการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

1. การสังเกต   ( Observation) 
2. การสัมภาษณ   ( Interview) 
3. แบบทดสอบ   ( Questionnature) 
4. เทคนิคสังคมมติ   ( Socionnetres  Technique) 
5. มาตราสวนประมาณคา   ( Rating  Scale) 
6. อัตชีวประวัติ   ( Autobiography) 
7. แบบสํารวจปญหา   ( Problem  Check-list) 
8. การศึกษารายกรณี   ( Case-Study) 
9. กลวิธีใหบุคคลระบายความในใจ   ( Projective  Technique) 
10. ตูรับความคิดเห็น   ( Suggestion  box) 
11. ระเบียนสะสม   ( Commulative  Technique) 
12. แบบทดสอบ   (Testing) 
13. เกณฑประเมินผล   ( Evaluative  Critria) 

 

สรุปไดวา บุคลากรการนิเทศการสอน เปนบุคลากรที่มีความสําคัญยิ่ง ประกอบดวยผูบริหาร 

ศึกษา 
นิเทศก คณะครูที่ทําหนาที่นิเทศ  ซึ่งบุคลากรเหลาน้ีจะตองมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรูความสามารถดี มี

มนุษยสัมพันธดี มีทักษะดี ความคิดรอบคอบ และมีทักษะดานเทคนิค นอกจากน้ีบุคลากรการนิเทศการสอน

จะตองวางแผนการเทคนิเทศอยางเปนระบบ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ นิเทศอยางเปนระบบ มี

การประเมินผลการนิเทศ สรางเครื่องมือในการนิเทศ และประเมินผลงานการนิเทศของบุคลากร ถาสามารถ

ปฏิบัตไดตามแนวทางดังกลาว จะทําใหการนิเทศไดผลและประสบความสําเร็จในการนิเทศ 
 
 
2.1.4 ตอนที่ 2  หลักสูตรการสอน 

แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับหลกัสูตรและการสอน 
  

หลักสูตรเปนสิ่งชี้แนวการปฏิบตัิในการจัดการศึกษา ซึ่งมีรากฐานมาจากความตองการของสงัคมและ 
ความตองการของผูเรียน หลักสูตรนั้นเกิดจากความตองการดานปจจัยแวดลอม ดานความตองการของผูเรียน 

ความตองการดานปรัชญา และความเห็นของผูรูเกี่ยวของกับการศึกษาความสําเร็จของหลักสตูรนั้นขึ้นอยูกับตัว

ของหลกัสูตรนัน้และผูใชหลักสูตร ซึ่งก็คงจะเปนหนาท่ีของครูและผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง

ของหลกัสูตรเปนอยางดี มิเชนน้ันแลวอาจเกิดความลมเหลวในการใชหลกัสูตรได  และเมื่อมีการใชหลักสูตร

แลวจะตองมีการประเมินผล  สิริพร บุญญานันต ( 2530, หนา 2-6)  ไดกลาววาเม่ือมีการใชหลักสูตรครบ

วงจรแลว หลงัจากนั้นจึงทําการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับความตองการของสงัคม การนํา



หลักสูตรไปใชและผูที่ทําใหหลักสูตรไปใชและผูที่ทําใหหลักสูตรบรรลุผลก็คือ ครูและผูบริหารโรงเรียนเซเลอร 

อเลกซานเดอร และเลวสิ (Calen  Alexander and Lewis. 1977, หนา 10) ไดใหทัศนะวางานวิจัยที่

เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชจะชี้ใหเห็นวา ถาจะใหการนําหลกัสูตรไปใชใหประสบความสําเร็จ จึงควรจัดใหมี

การอบรมคณะครูประจําการ เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามเจตนารมณ

ของหลกัสูตร ดวงคํา  ธวุะคํา (2526, หนา 32) ไดใหอุดมการณของการจัดการเรียนการสอนก็คือ พยายาม

จัดการเรียนการสอนใหสนองความตองการของหลักสูตร ดังน้ันจึงตองยึดแผนการศึกษาแหงรฐัและจุดหมายที่

กําหนดไวเปนหลัก โดยเริ่มต้ังแตจุดมุงหมายของปรัชญาหรือปณิธานการศึกษา จุดมุงหมายของหลักสูตร 

จุดมุงหมายการศึกษาแตละระดับ มาจนถึงจุดมุงมาย   การสอน การดําเนินการเรียนการสอนน้ันนับวาตองใช

ความพยายามอยางยิ่งยวด และจะตองพบกับอุปสรรคนานาประการ เพราะการเรียนการสอนมีองคประกอบ

มากมาย เชน ครูนักเรียน วิธีสอน วัสดุอุปกรณ  การบริหารการศึกษา ตลอดจนความเปนไปไดในสังคม ซึง่

จะตองเกี่ยวของกันเปนระบบ ดังน้ัน แนวทางและวิธีการเรียนการสอน จึงตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสมอยู

ตลอดเวลาในเรือ่งความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตองมีการปรับปรุงอยูเสมอ ธีระ  รุญเจริญ (2524, 

หนา154-155)  ไดสรุปความคิดเปนอุปสรรคในการสอน 3 ประการ คือ  

1. หนาท่ีของการสอน คือ การใหความรุ การอธิบาย และการบอกเลา เทาน้ันผลเสียของความคิด

แบบนี้คือ ทําใหผูเรียนมีความรูอยูในวงจํากัด ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 
2. วิธีการที่นํามาใชในการสอนแตละวิธีน้ีแนนอนตายตัว ผลเสยีจากความคิด 

แบบนี้คือ ผูเรียนจะมีประสบการณที่แคบ ไมเหมาะสมกับการนํามาใชแกปญหาของชีวิตปจจุบันและอนาคต 

เพราะสังคมนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3. การสอนเปนศิลปะที่ติดตัวมาแตกําเนิด ผลเสียของความคิดน้ีก็คือทําใหครูมีความรูความสามารถ

นอยลง เพราะขาดการศึกษาคนควาหาความรูที่จะนํามาพัฒนาพฤติกรรมการสอนใหกวหนา  จึงไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

ความหมายของหลักสูตรและการสอน 
 

แนวความคิดของบุคคลตาง ๆ ที่ไดใหความหมายของหลกัสูตร เชน เอกวิทย  ณ ถลาง (2530, หนา 

18)  กลาววา หลักสูตร หมายถงึ มวลประสบการณทุกอยางที่จดัใหผูเรียนเน้ือหาวิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรม 

กิจวัตร และสิ่งแวดลอม เม่ือประมวลกันเขาแลวเปนประสบการณที่ผานเขามาในความรับรู ถือวาเปนหลักสตูร

ทั้งสิ้น 
สุมิตร  คุณานุกร (2528, หนา 3) กลาววา หลักสูตร คือ กิจกรรมหรือประสบการณทั้งหลายที่ครู

หรือโรงเรียนจัดใหผูเรียน  เพ่ือพัฒนาทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสตปิญญา 
จากแนวความคิดดังกลาวจงึสรปุไดวา หลักสตูร  หมายถึง มวลประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมี  คุณภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
 



สวนในดานชาล ี  พึ่งแสงดี (2528, หนา 3) กลาววา การสอน หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงนําเอา

ความรูสึกนึกคิดไปเผยแพรใหกับอีกบุคคลหนึ่งทราบ เพ่ือใหบุคคลน้ันพิจารณาเลือกเปนแนวทางปฏิบัติของ

ตนเอง สุมิตร คุณากร (2528, หนา138) นอกจากน้ัน กาญจนา เกียรติประวัติ (2524, หนา 46) ไดสรุปวา 

การสอน คือ กระบวนการตาง ๆ ที่บุคคลไดกระทําเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเจริญงอกงามทุกดาน และ

กระบวนการนั้นตองสามารถชวยใหผูเรียนปรับตัวไดอยางมีความสุข 
 

จากแนวความคิดดังกลาวขางตนน้ีสรุปไดวา หลักสูตร คือ กิจกรรมหรือมวลประสบการณที่จัดขึ้น

ใหแกผูเรียน อันไดแก เน้ือหาวิชา ทัศนคติและพฤติกรรม กิจวัตรและสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา สวนการสอน คือ กระบวนการจัดประสบการณ เพ่ือใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปในแนวทางที่ตองการ 
 

องคประกอบของหลักสูตร 
 

รุงทิวา  จักรกร ( 2527, หนา 8-10 ) กลาวถึงความคิดของทาบา (Taba) วา องคประกอบของ

หลักสูตรวามี 4 ประการ คือ 

 1 ความมุงหมาย 
 2 เน้ือหา 
 3 การนําหลักสตูรไปใช 
 4 การประเมินผล 

 

องคประกอบทั้ง 4 ประการนี้ นับวามีความสําคัญทุกองคประกอบ แตองคประกอบที่เปนเรื่องของ

การปกิบัติใหหลักสูตรบรรลุผลน้ันก็คือ การนําหลักสูตรไปใช สถานศึกษาจะเปนผูนําเอาหลักสูตรไปใชก็คือการ

สอนของครู 
  

องคประกอบของการสอน 
 

 การนิเทศการสอนน้ันมุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงควรมีความเขาใจองคประกอบ

ของการสอน ลําพอง บุญชวย (2524, หนา 1) กลาววา องคประกอบของการสอนมี 7 ประการ คือ ครูผูสอน 

ผูเรียน หลักสูตร วิธีสอน วัตถุประสงคของการสอน และการประเมินผล และองคประกอบเหลาน้ันจะมี

ความสัมพันธกันเปนระบบ 
สงัด อุทรานันท  (2532, หนา 112) ไดกลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอน วาประกอบไป

ดวย 
1. ตัวปอน ไดแก นักเรียน หลักสูตร และสิ่งแวดลอมทางการเรียน 



2. กระบวนการ ไดแก การเตรียมความพรอม การดําเนินการเรียนการสอน กิจกรรม 
สรางทักษะ การสนับสนุนการสอน ฯลฯ 

3. การควบคุม  มิใชหมายถึงการควบคุมบังคับ แตหมายถึงวิธีการดําเนินการเพื่อใหการ 
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เชน การเสริมกําลังใจ การตรวจสอบความรู ฯลฯ 

4. ผลผลิต ไดแก ผูเรียนมีพฤติกรรมตามความตองการ 
5. ขอมูลปอนกลับ ไดจากการประเมินผลการเรียน ถาผูเรียนมีพฤติกรรมตามจุดหมาย 

หลักสูตร แสดงวาการจัดการเรียนการสอนบรรลุผล 
 

สันต  ธรรมบํารุง (2526, หนา 53) ไดกลาวถึงรูปแบบของการเรียนการสอนไว 6 ขั้นตอนคือ 

การตั้งความมุงหมาย การเตรียมความพรอมของนักเรียน การจัดเน้ือหาวิชาและวัสดุอุปกรณ การดําเนินการ

เรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา 
 

ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับการสอน 
 

การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบของหลักสูตรที่เปนเรื่องของการปฏิบัติที่มีความสําคัญ เพราะ

เปนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง การนําหลักสูตรไปใชมีกิจกรรมหลายอยาง กิจกรรมที่มีความสําคัญ

ที่สุดคือ การสอน ดังที่รุงทิวา  จักรกร (2527, หนา 10) ไดใหขอคิดวา การสอนเปนหัวใจสําคัญของการนํา

หลักสูตรไปใช แตถาไมมีหลักสูตรการเรียนการสอนก็ไมสามารถดําเนิไปไดอยางมีระบบและถูกทิศถูกทาง 

ดังน้ัน หลักสูตรกับการสอนจึงเปนสิ่งคูกัน 
สุมิตร  คุณานุกร (2528, หนา 130) ใหความเห็นวา การนําหลักสูตรไปใชมีกิจกรรมที่มี

ความสัมพันธกับการสอนอยู 3 ประการ 

1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดเพื่อใหรูปธรรมเปน  นามธรรม นําไป

จัดการเรียนการสอนได และจะออกมาเปนเอกสารหลักสูตร 
2. การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ โรงเรียน เปนหนาที่ของผูบริหารเชนการจัดอาคารเรียน จัด

บุคลากร งบประมาณ  
3. การสอนของครู ครูเปนตัวจักสําคัญ ในการนําหลักสูตรไปใช ตองจัดกิจกรรมการเรียน  การสอน

ใหสอดคลองกับจุดมุงหมายกับหลักสูตร เลือกวิธีการสอนใหเหมาะสม บทบาทของผูบริหารในการนําหลักสูตร

ไปใชก็คือ บทบาทของการนิเทศการศึกษาน้ันเอง  
 

 
 
 
 



หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2533 
1. หลักการ 
          กระทรวงศึกษาธิการ  ( 2535, หนา 18 )  ไดกําหนดหลักการของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 

2533 ไวดังน้ี 

 เปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของปวงชน 
(1.1) เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ไดจากการเรียนไปใชประโยชนในการ

ดํารงชีวิต 
(1.2) เปนการศึกษาที่มุงสรางเอกภาพของชาติ โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน แตในทองถิ่นท่ี

โอกาสพัฒนาหลักสูตรบางสวนใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการได 
 
2.  จุดหมาย        
          การศึกษาระดับประถมศึกษา เปนการศึกษาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพรอม

ที่จะทําประโยชนใหแกสังคม ตามบทบาทและหนาท่ีของตน ในฐานะพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

มีสุขภาพท่ีสมบูรณ ทั้งทางรางกาย และจิตใจ ทํางานเปน และครองชีวิตอยางสงบสุข 
 
ในการจัดการศกึษาตามหลกัสูตรนั้น จะตองปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะดงัตอไปนี ้

2.1 มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู คงสภาพอานออกเขียนได และคิดคํานวณได 

2.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตนเองธรรมชาติแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2.3 สามรถปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว 

          2.4 สามารถวิเคราะหสาเหตุและเสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวไดอยางมี  

เหตุผล ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2.5 มีความภูมิใจในความเปนไทย มีนิสัยไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอื่น 

2.6 มีนิสัยรักการอาน และใฝความรูอยูเสมอ 

            2.7 มีความรูและทักษะพื้นฐานในการทํางาน มีนิสัยรักการทํางาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

            2.8  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในบานและชุมชน สามารถ

ปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีในฐานะสมาชิกของบานและชุมชนตลอดจนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมในชุมชนรอบๆบาน 
 

 3. โครงสราง                                                                                       
มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมี 5 กลุม 

กลุมท่ี 1 กลุมทักษะที่เปนเครื่องมือการเรียนรู ประกอบดวย ภาษาไทย และคณิตศาสตร 

กลุมท่ี 2 กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต วาดวยระบบการแกไขปญหาของชีวิตและสังคม 



โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือดํารงอยูและการดําเนินชีวิตที่ดี 
  กลุมที่ 3 กลุมสรางลักษณะนิสัย วาดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมนิสัย คานิยม

เจตคติ และพฤติกรรม เพ่ือนําไปสูบุคลิกภาพที่ดี 
  กลุมท่ี 4 กลุมการงานและอาชีพ วาดวยประสบการณทั่วไปในการทํางาน และความรูพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพ 
  กลุมท่ี 5 กลุมประสบการณพิเศษ วาดวยกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนสําหรับกลุม

ประสบการณพิเศษ ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 โรงเรียนอาจเลือกกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธหรือเรียก

กิจกรรมอื่นๆตามความสนใจของผูเรียน 
 
4. การดําเนินการ 
                   4.1 จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถิ่น โดยใหทองถิ่นพัฒนา

หลักสูตรและสื่อการสอน ในสวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่นตามความเหมาะสม 
                    4.2 จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหสอดคลองกับความสนใจและ

สภาพชีวิตจรงิผูเรียน และใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
  4.3 จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ เชื่อมโยง หรือบูรณาการ ทั้งภายในกลุม

ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากท่ีสุด 
  4.4 จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

  4.5 จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงมากที่สุด และเนนใหเกิดความคิดรวบ

ยอดในกลุมประสบการณตางๆ 
  4.6 จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเน่ือง 

  4.7 ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ในการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมตางๆอยางสมํ่าเสมอ 
  4.8 ในการเสริมสรางคานิยมที่ระบุในจุดหมายตองปลูกฝงคานิยมที่เปนฐานเชน ขยัน 

ซื่อสัตย ประหยดั อดทน มีวินัย รับผิดชอบ ควบคูไปดวย 
  4.9 จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และปฏิบัติจริงของผูเรียน 

 

5. เวลาเรียน    

ตลอดหลักสูตรใชเวลาเรียนประมาณ 6 ป แตละปการศึกษาควรมีเวลาเรียนไมนอยกวา 40  

สัปดาหตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 25 ชั่วโมงหรือ 75 คาบ ซึ่งกําหนดไวคาบละ 20 นาที ทั้งน้ีรวมแลวตองไม

ต่ํากวา 200 วัน และไมต่ํากวา 1,000 ชั่วโมง และสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 น้ันใหเพิ่มเวลา

เรียนในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูเรียนในกลุมประสบการณพิเศษไมต่ํากวา 200 ชั่วโมง 
 
 



6. การเตรียมการสอน 
 การเตรียมการสอนมีความจําเปนตอการดําเนินการเรียนการสอน เพราะชวยใหการเรียนการ

สอนของครูเปนไปอยางราบรื่น กาญจนา  เกียรติประวัติ ( 2524, หนา 141 ) ไดกลาวถึงแนวคิดของบอส ซึ่ง

กลาวา การเตรียมการสอน หมายถึง การระบุผลการเรียนรูที่ตองการและวิธีการนําไปสูการเรียนรูน้ัน ภายใต

การดูแลของครู และไดจําแนกไว 3 ประเภทคือ การเตรียมการสอนระยะยาว การเตรียมการสอนเปนหนวย 

การเตรียมการสอนรายวัน และกลาววาไมวาเปนการเตรียมการสอนแบบใดจะตองมีสวนประกอบดังน้ี คือ 

ความคิดและหลักการ จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และยังกลาวถึงความสําคัญของ

การเตรียมการสอนไวดังนี้ 
 6.1 ชวยใหครูมีโอกาสพิจารณาสวนประกอบตางๆของบทเรียน ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียน

ของ    ผูเรียน 
 6.2 ครูมีโอกาสคาดการณลวงหนา ซึ่งเปนการเราความคิดริเริ่มของครู 

 6.3 เปนการเตือนความจํา 

 6.4 ชวยใหครูเกิดความม่ันใจ 

 6.5 เปนประโยชนทางดานหลักการบริหาร ผูบริหารและศึกษานิเทศกจะใชประกอบกับการวางแผนใน

การนิเทศ 
 

7. วิธีสอน 
 กาญจนา  เกียรติประวัติ ( 2524, หนา 72 ) ไดใหทรรศนะวา คลาค (Clark ) และสตาร( Star ) ได

ใหความหมายของวิธีสอนวา หมายถึง การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งการใชเทคนิคการสอน เพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคของการสอน ครูจะตองรูจักเลือกวิธีสอนใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของเนื้อหาวิชา โดย

คํานึงถึงผลการเรียนรูที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน รุงทิวา  จักรกร ( 2529, หนา 81 ) ใหแนวคิดไววา ไมมีวิธีแบบ

ใดที่ดีที่สุดวิธีสอนแตละวิธีเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนและหลักการสอนทั่วไป เพ่ือใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพดังตอไปนี้ 
 7.1 วิธีสอนแบบอนุมาน เปนการสอนโดยใหผูเรียนรูหลักเกณฑ นิยาม ทฤษฎี หรือความจริง หรือ

อาจกลาวไดวา เปนการสอนจากกฎเกณฑไปหาตัวอยาง หรือจากสวนรวมไปหาสวยยอย 
 7.2 วิธีสอนแบบอุปมาน เปนวิธีสอนซึ่งตรงขามกับวิธีสอนแบบอนุมาน กลาวคือเปนการสอนจาก

ตัวอยางไปหากฎเกณฑ หรือจากสวนยอยไปหาสวนรวม 
 7.3 วิธีสอนแบบบรรยาย  เปนการสอนที่ครูใชวิธีการบอกเลา เปนการใหเน้ือหาหรือประสบการณ

ทางออม เปนการเรียนรูที่ไดจากการฟงเปนสวนใหญ 
 7.4 วิธีสอบแบบอภิปราย เปนการสอนใหผูเรียนรูจักคิด รูจักฟง รูจักแสดงความคิดอยางมีเหตุผล มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหผูเรียนมีประสบการณที่กวางจากการฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
 7.5 วิธีสอนแบบสาธิต เปนการแสดงการกระทํา หรือแสดงผลใหผูเรียนดูตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

หรือเงื่อนไข ที่กาํหนดขึ้น เชน แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ แสดงการใชเครื่องมือ ฯลฯ 



 7.6 วิธีสอนโดยใชบทบาทสมมุติ เปนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องที่เรียน 

โดยผูสอนสรางสถานการณสมมุติใหผูเรียนไดแสดงบทบาท 
 7.7 วิธีสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือ วิธีสอนแบบแกปญหา เปนการสอนที่ใชวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู เปนวิธีชวยสรางความคิดในการแกปญหาใหเกิดขึ้นแกผูเรียน ซึ่งเหมาะ

สําหรับนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 7.8 วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เปนวิธีสอนที่มุงใหเผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการคิดสอบสวนหา

ความรูใหมดวยตนเอง จากการเก็บขอมูลและวิธีการวิเคราะห 
 7.9 วิธีสอนแบบศูนยการเรียน เปนการสอนที่ยึดหลักการทํางานเปนกลุมและการใชสื่อประสม เพื่อ

ชวยใหนักเรียนชวยกันแกปญหา 
  

หลักการสอนทั่วไป 
1. สอนโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคลและหลักจิตวิทยา 

            2. สอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวมโดยตรง และไดขอมูลยอนกลับ 

            3. สอบโดยมีจุดมุงหมายเปนหลัก 

4. สอนจากสิง่ที่งายไปหายาก จากรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งที่ใกลตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว และ

สอนที่ละขั้นตอน 
5. สอนจากตัวอยาง การทดลอง ไปหาการสรปุเปนกฎเกณฑ 

6. ใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

 

8. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมาย 3 ประการ คือ หมายถึง สันต  ธรiมบํารุง (2526, หนา 9) 

(8.1) สถานการณการเรียนรูทั้งชุดท่ีผูเรียนทําดวยความเต็มใจ  
(8.2) การแสดงออกซึ่งความรูสกึนึกคิดทันทีทันใด 
(8.3) การกระทําสิ่งตางๆเพื่อเปนแนวทางการเรียนรู 

 
กิจกรรมการเรยีนการสอนนัน้หากพิจารณาแลวจะแยกออกไดเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 เปนกิจกรรมที่ผูเรียนตองปฏิบัติ เนนความสําคัญของผูเรียน  

สวนที่ 2 เปนกิจกรรมที่ผูสอนตองปฏิบัติ เนนความสําคัญที่ตัวผูสอน แตมีเปาหมายเพื่อผูเรียน

เชนเดียวกัน 
กิจกรรมการเรียนการสอนนับวามีความสาํคัญในการสอนเปนอยางยิ่งที่จะทําใหการเรียนการสอน

บรรลุ       เปาหมาย กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมชวยใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
 
 



ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน 
รุงทิวา  จกัรกร (2527, หนา 90) ไดกลาววา  ไดแบงประเภทกิจกรรมการเรียนการสอนออกเปน 8 

ประเภท คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกบัการสังเกต การอาน การเขียน การพูด การแสดง การปฏิบัติ และการทํางาน

รวมกับผูอื่น 
 

แนวทางในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนวาตองการเปนกิจกรรมที่มีลกัษณะดังนี ้
 ชวยบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ 
 สนับสนุนการแกปญหาและคิดวิจารณ 
 เหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน 
 มีจํานวนกิจกรรมบางอยางเพื่อสนองความตองการของผูเรียน 
 ชวยใหเกิดการพัฒนาการทุกดาน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานเปนกลุมและตามลําพัง 
 
9. สื่อการเรยีนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนเพราะจะ

ชวยใหผู 
เรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสงค พิมล (2526, หนา 28) กลาวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง 

เครื่องชวยการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่ตองการ และยังหมายถึงกิจกรรมที่นํามาใช ซึ่งเรียกวาสื่อการ

เรียนการสอนประเภทกิจกรรม เชนการเลนเกม บทบาทสมมุต ฯลฯ  บุญฤทธิ์  คงคาเพชร (2529, หนา 2) 

ไดใหความหมายวาสื่อการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณหรือวิธีการที่เปนเครื่องชวยถายทอดนําความรุไปสูผูเรียน

จึงอาจสรุปไดวา สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช บุคคลและวิธีการ ที่จะชวย

ใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมาย 
 

ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
มนตรี  แยมกสิกร (2526, หนา 8) ไดกลาววา สื่อการเรียนการสอน มี 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทวัสดุ (Solfware)  ไดแก สื่อที่เปนตัวอุมหรือตัวเก็บความรู 

1.1 ประเภทที่สามารถถายทอดความรูไดดวยตัวเอง เชน แผนที่ แผนภูมิหุนจําลองฯลฯ 
                         1.2  ประเภทที่ไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง ตองอาศัยอุปกรณ 

อื่นเขาชวย เชน มวนเทป แผนเสียง รายการโทรทัศน ฯลฯ 
    1.3  ประเภทอุปกรณ (Hardware) ไดแก สิ่งที่เปนตัวชวยหรือตัวผานในการถาย 

ทอดความรู เชน เครื่องรับวิทยุ เครื่องเลนแผนเสียง ฯลฯ 
                            1.4  ประเภทวิธีการ (Techniques and Method) ไดแก ประเภทที่เปนแนวความคิด 

รูปแบบขั้นตอน ที่ไมใชวัสดุอุปกรณ แตสามารถนําวัสดุอุปกรณมาชวยได เชนบทเรียนสําเร็จรูป การจัดการ

เรียนแบบศูนยการเรียน ฯลฯ 



 

หลักการใชสื่อการเรียนการสอน 
  

มนตรี  แยมกสิกร (2526, หนา 93) ไดกลาวถึงกระบวนการใชสือ่การเรียนการสอนวามี 3 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นวางแผนการใชสื่อ ประกอบดวย 
  วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดความมุงหมาย 

  พิจารณาขั้นตอนการใชสือ่ เชนตอนเขาสูบทเรียน ตอนเราความสนใจ ตอนดําเนินการ

สอน ตอนสรุปบทเรียน ตอนประเมินผล ฯลฯ 
  วิเคราะหผูเรียน เชนความแตกตางระหวางบุคคล วัยของผูเรียน และความสนใจ ฯลฯ 
  เลือกสื่อการเรียนการสอน เชนเลือกใหสอดคลองกับจุดประสงค เน้ือหา และวัยของ

ผูเรียนฯ 
   1.5  ศึกษาทดลองใชสื่อกอนนําไปใชทดสอบจริง 
   1.6  เตรียมผูเรียน สถานที่ และอุปกรณ 

  

 2. ขั้นดําเนินการใชสือ่ 
   2.1 ชี้ใหเห็นจุดสําคัญหรือบอกจุดมุงหมายของการใชสื่อ 
   2.2 การเสนอเน้ือหาตองมีความเหมาะสม 

  

 3. ขั้นประเมินการใชสื่อ 
   3.1 ชี้ใหเห็นจุดสําคัญหรือบอกจุดมุงหมายของการใชสื่อ 
   3.2 ประเมินกระบวนการใชสื่อ วาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเพียงใดหรือไม 

 
10. การวัดและประเมินผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรียนน้ันเปนกิจกรรมที่ทําใหทราบพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง

พฤติ 
กรรมของ    ผูเรียน เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการดําเนินการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และตัดสินผลการ

เรียน ตามระเบียบวา  ดวยการประเมินผล ซึ่งเปนขอมูลปอนกลับที่ทําใหเราทราบถึงผลการสอนวาบรรลุ

หรือไม พิตร  ทองชั้น (2524, หนา 3) ไดกลาวถึงความหมายของการวัดวา หมายถึง การใชเครื่องมือในการ

คนควาหรือตรวจสอบ เพ่ือตองการทราบปริมาณหรือคุณภาพ และถาจะใหดีตองใชเครื่องมือหลายอยางและวดั

หลายวิธี กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524, หนา169) กลาววา การวัดผล คือการกําหนดหนวยใหกับปริมาณที่

มีอยูโดยใชเครือ่งมือ ดังน้ัน อาจสรุปไดวา การวัดผล หมายถงึ การใชเครื่องมือเอตรวจสอบพฤติกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน แลวนํามากําหนดเปนคาตัวเลข สวนการประเมินผลน้ัน ธีระ  รุญเจริญ 

(2525, หนา 216) ใหความหมายวา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจในขอมูลท่ีไดมา



จากการวัด  รุงทิวา  จักรกร (2527, หนา 191) ใหขอคิดวา การประเมินผลเปนการนําผลจากการทดสอบหรือ

การวัดมาตีคาวาคุณภาพเปนอยางไร และกลาววา การประเมินผลประกอบดวย 2 สวน คือ  

สวนที่ 1  มาตราฐานหรือเกณฑ เปนจุดหลักในการตัดสินการเรียนการ 

สอนซึ่งไดมาจากจุดหมายของหลักสูตร และจดุหมายของการสอน มีการตั้งเกณฑไวเพ่ือเปนเปาหมายในการวัด

แตละครั้ง 
สวนที่ 2 การตัดสินใจประกอบคําวินิจฉัยและสรุป ตองอาศัยมาตราฐานหรือเกณฑที่กําหนดไวมาเปน

แนวเทียบในการลงสรุป การประเมินผลจะตองมีลักษณะเปนกระบวนการ ตองมีความสัมพันธกัน ในการวัดแต

ละครั้งจะมี       จุดหมายตางกันไป กาญจนา  เกียรติประวตัิ (2524,หนา 167)  ไดกลาวถึง ลักษณะการ

ประเมินผลไว 4 ลักษณะ คือ 

1. การประเมินผลกอนเรียน มีจุดประสงคเพ่ือที่จะตรวจสอบความรูพื้นฐานที่มีความจําเปนตอการ

ดําเนินการเรียนการสอน ผลของการประเมินสามารถนําไปกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรูใหอยูในระดับที่

ผูเรียนสามารถรูได การประเมินผลกอนเรียนมีประโยชน 2 ประการคือ ตรวจสอบวาจุดประสงคใดผูเรียนรูแลว

ใหตัดออกไป และใชเปนพ้ืนฐานสําหรับเปรียบเทียบความกาวหนาของผูเรียน 
2. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน จะกระทําในระหวางเรียน เพ่ือปรับปรุงขอบกพรองและ

ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอน มีบทบาทในการเสริมกําลังของผูเรยีนในแงที่ผูเรียนสามารถรู

ความกาวหนาในการเรียน 
3. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยขอบกพรอง มีความสัมพันธกับการประเมินผลในขอ 2 มีจุดหมายเพื่อ

หาสาเหตุแหงความบกพรอง และจะไดแนวทางในการแกไขมีประโยชนในการควบคุมทิศทางในการสอนขิงครู

ใหเปนแนวทางที่ถูกตองมากยิง่ขึ้น 
4. การประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เปนการประเมนิผลเม่ือสิ้นสุดการสอนในแตละระยะ เชน

ปลายภาคเรียน ปลายป เปนตน การประเมินชนิดน้ีมีความจําเปนท่ีจะตองทําโดยสมํ่าเสมอ และควรแจงให

ผูเรียนทราบในทันที เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมใหสูเปาหมายตอไป 
 

11. การสอนซอมเสริม 
กาญจนา  เกียรติประวัติ (2524,หนา 173) กลาววา คลาค (Clark) และสตาร (Starr) ไดกลาวถึง

การสอนซอมเสริมวาเปนการสอนสําหรับผูเยนที่ยังไมผานจุดประสงคการเรียนการสอน ตามระเบียบของการ

ประเมินผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานั้นไดกลาวไววา นักเรียนคนใดยังไมผานจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม ใหถือวาเปนหนาที่ของ ครูผูสอนที่จะตองสอนซ้ํา หรือหาแนวทางชวยสงเสริมเปนพิเศษ เพ่ือให

ผูเรียนสามารถผานจุดประสงคในเวลาที่ไลเลี่ยกับเพื่อนรวมชั้น นอกจากน้ัน สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ (2523, หนา 202) ยังไดกลาววาการสอนซอมเสริม เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรอง และ

เสริมทักษะการเรียนรูใหม ๆ ใหกับผูเรียน 
 

หลักและวิธีการสอนซอมเสริม 



 

การสอนซอมเสริมน้ัน ถือวาเปนหนาท่ีของครูที่ตองปฏิบัติ เพราเปนไปตามหลักการและวิธการ

สอน ซึ่งครูจะตองสอนนักเรียนท่ีมีความแตกตางทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา การ

สอนซอมเสริมน้ันมีขั้นตอนในการสอนดังน้ี 
   วินิจฉัยผูเรียนกอนการสอนซอมเสริม 

 ดําเนินการสอนซอมเสริม 
 ติดตามและประเมินผลการสอนซอมเสริม 

   

แนวทางในการจัดสอนซอมเสริม 
 ควรเปนกิจกรรมที่งายตอการปฏิบัติ 
 ใชสื่อการเรียนการสอนเขาชวยใหมากท่ีสุด 
 ควรใหมีการฝกทักษะเปนรายบุคคลและรายกลุม เพ่ือใหชวยเหลือกัน 

    ใหการยกยองชมเชย และสรางบรรยากาศการเรียนใหนาสนใจ 
 จัดเปนโครงการระยะสั้นและระยะยาว 
 จัดเปนหองเรียนพิเศษ ใชเวลาเรียนปกติสอดแทรกการสอนซอมเสริมใหกับผูเรียนท่ี

เรียนชาหรืออาจใชเวลาพิเศษบางโอกาสโดยการใหความเอาใจใสเปนพิเศษนอกเหนือจากบุคคลอื่น  
 

การนิเทศการสอนนั้นจะตองชวยสงเสริม แนะนําหลักการและวิธีการสอนใหกับครู และเปนหนาที่ของ

ผูบริหารโรงเรียนเชนเดียวกันท่ีจะตองใหการสนับสนุนแกครูในการสอน การสอนซอมเสริมน้ันเปนวิธีการหนึ่งที่

จะชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 

จากการศึกษาเรื่องหลักสูตรและการสอน สรุปไดวา หลักสูตรเปนการกําหนดทิศทางการจัดการเรียน

การสอนวาจะดําเนินการไปในทิศทางใด หลักสูตรกับการสอนมีความสัมพันธกันหรือเปนของคูกัน จะขาดอยาง

หน่ึงอยางใดไมได หลักสูตรมีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก ความมุงหมาย เน้ือหา  การนําหลักสูตรไปใช 

และการประเมินผล สวนองคประกอบของการสอนมี 5 ประการ ไดแก ตัวปอน กระบวนการ การควบคุม 

ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ หลักสูตรที่นํามาศึกษา ไดแก หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2533) ประกอบดวย 

 หลักการ 
 จุดหมาย 
 โครงสราง 
 การดําเนินการ 

 เวลาเรียน 
 การเตรียมการสอน 



 วิธีสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 สื่อการสอน 
 การวัดและประเมินผลการเรียน 
 การสอนซอมเสริม 
 
2.1.3 (ตอนที่ 3) หลักสูตรและการสอนพลศึกษา 
  

หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) กลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย 

(วิชาพลศึกษา) 

 วิชาพลศึกษาในระดับประถมศึกษาจัดอยูในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย ที่เนนใหผูเรียนมีความรู

ความเขาใจในหลักการเกี่ยวกับความดีความงาม การรักษาสุขภาพกายและจิตและคํานึงถึงสิ่งที่เกี่ยวของที่สมา

รถนําไปใชในชิวิตประจําวันไดเน้ือหาของหลักสตูรวิชาพลศึกษากําหนดออกเปน 3 ชวง ๆ ละ 2 ป คือ ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 กระทรวงศึกษาธิการ 

(2535,หนา 86) ซึ่งหลกัสูตรกําหนดไวดังน้ี 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6

ม่ันใจในการเคลื่อนไหว 
ใฝรูใฝเรียน    
สนุกกับจินตนาการ           
พัฒนาความสามารถของตนเอง         

เกมเบ็ดเตล็ดและเกมนําสูกีฬา 
กิจกรรมเขาจังหวะ 
ยืดหยุน 
กีฬานันทนาการ

1. กิจกรรมเขาจังหวะ 
2. ยืดหยุน 
3. สมรรถภาพทางกาย 
4. กิจกรรมแบบผลัด 
5. นันทนาการ 

  

จุดประสงคของหลักสูตรวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หนา 82-86) ไดกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรแตละระดับไวดังน้ี 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 

1.1 เพ่ือใหรูความสัมพันธระหวางการเคลื่อนไหวรางกายอยางม่ันใจกับความสอดคลอง สวยงาม
ผสมกลมกลืน มีทักษะเกี่ยวกับจังหวะ 

1.2 เพ่ือใหตระหนักในความจําเปนท่ีจะตองฝกฝนใหเกิดความมั่นใจ 
1.3 เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายไปใชในการเลนเพื่อความเพลิดเพลิน 
1.4 เพื่อใหเห็นคุณคาของความสวยงามตามธรรมชาติ และเห็นคุณคาของการสังเกตที่ดีตอการ

เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ และความรูสึกตอธรรมชาติ 
1.5 เพ่ือใหมีความชื่นชมตอการใฝรูใฝเรียน 



2. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 

2.1 เพ่ือใหมีทักษะเบื้องตนของการเลนกีฬา มีความคลองแคลววองไว มีทักษะประสาทสัมผัสดี 
2.2 เพ่ือใหเห็นคุณคาของการฝกฝนและการแกไขขอบกพรอง เพ่ือนําไปสูการมีทักษะที่ดีขึ้น 
2.3 เพ่ือใหชื่นชมความสามารถของตนเอง อดทนมีระเบียบวินัยมีนิสัยขยันหมั่นเพียร 
2.4 เพ่ือใหมีทักษะในการฝกกิจกรรมเขาจังหวะ มีความพรอมเพรียงในการฝก 
2.5 เพ่ือใหทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่ถูกตอง คลองแคลว ปลอดภัยและมีการตัดสินใจที่ดี 
2.6 เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายอารมณ มีความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว 

3. ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 

3.1 เพ่ือใหมีทักษะในการฝกกิจกรรมเขาจังหวะ มีความพรอมเพรียงในการฝกและแปรขบวน 
3.2 เพ่ือใหมีความสามารถในการเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีขั้นตอนปลอดภัย มีความอดทน 

มีการตัดสินใจและการทรงตัวที่ดี 
3.3 เพ่ือใหมีทักษะในการเลนเคลื่อนไหวคลองแคลวมีความสามัคคีเลนรวมกับผูอื่น 
3.4 เพ่ือใหมีความเพลิดเพลิน มีความขยันหม่ันเพียร มีระเบียบวินัย 
3.5 เพ่ือใหมีรางกายที่แข็งแรง อดทน มีสรรถภาพทางกายที่ดี 
3.6 เพ่ือใหมีประสาทสัมพันธ คิดคาดคะเนเปน ตัดสินใจไดดี 
3.7 เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายอารมณ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
3.8 เห็นคุณคาของการฝกฝนและแกไขขอบกพรอง ฝกใหดีขึ้น 
3.9 ชื่นชมในความสามารถของตนเอง มีความขยันอดทนในการฝก 

 
หลักการสอนพลศึกษา 
           

       ไพฑูรย  จัยสิน ( 2527,หนา 30 ) ไดใหหลักการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อใหการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยกลาววา การสอนพลศึกษามิไดมุงใหทุกคนเปนนักกีฬาท่ียอดเยี่ยมในระดับสูง หลักสูตรมุงเนนเรื่องสุขภาพ

และพลานามัยมากกวาความเปนเลิศทางดานกีฬาน้ันๆเพียงแตใหเลนกีฬาเปนพื้นฐานทักษะที่ถูกตอง ดูกีฬา

เปน มีนํ้าใจเปนนักกีฬา เขาใจระเบียบกติกา การเลนกีฬาดวยความสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา ซึ่ง

เปนวิชาการแขนงหนึ่ง การสอนไมเครงเครียด การสรางบรรยากาศทางวิชาการและการสรางความอบอุนสราง

นิสัยในการเรียนที่เหมาะสม กระตุนมิใหเกิดความเบื่อหนาย ควรสอนแนวคิด ความรู ระเบียบกติกาหรือ

หลักการตางๆทางวิชาพลศึกษา สอดแทรกไปกับการสอนทักษะกีฬา การฝกกีฬาเพื่อสุขภาพ เพ่ือความ

สนุกสนาน พักผอนหยอนใจและใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อที่ดีในสังคม การสอนเนนการปฏิบัติการเลนเปนหมู 

เปนกลุมและเปนทีมใหมาก 
  

จรวยพร  ธรนินทร ( 2525,หนา 30 ) ไดใหคําแนะนําในการสอนวิชาพลศึกษาใหไดผลดีครูจะตอง

ปฏิบัติการสอนตามลักษณะดังน้ี 
 การสอนแตละครั้งควรจะตองกําหนดจุดมุงหมายใหแนชัด 



 ใหนักเรียนทุกคนมีสวนในการรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง 
 ทําบทเรียนใหสนุกสนานจัดบรรยากาศการเรียนเปนกันเอง 
 การสอนพลศึกษาควรใหนักเรียนไดแสดงออกไดพอสมควร 
 การสอนพลศึกษาควรใหนักเรียนไดแสดงออกไดพอสมควร 
 ถาหากครูพลศึกษาใชนกหวีด ควรใชเม่ือจําเปนตองใชใหเหมาะสมเทาน้ัน 
 ครูผูสอนตองมีทัศนะคติที่ดีกับนักเรียนทุกคน 
 ครูควรเคารพและเชื่อในความสามารถของนักเรียนวานักเรียนทุกคนมีความสามารถ 
 นักเรียนที่มาเรียนพลศึกษาเปนนักเรียนที่ตองการเลนหรืออกกําลังกาย ฉะน้ันครูไม 
ควรใชเวลานี้พูดคุยหรือบรรยายมากจนเกินไป ควรใหนักเรียนรวมกิจกรรมทันที 
                      ครูผูสอนพลศึกษาควรใชวธิีสอนหลาย ๆ อยาง เพ่ือใหนักเรียนมีความสําเร็จในการเรียน 
                     การสอนครูควรเนนทาทางที่ถูกมากกวาผิด และชวยเหลือแนะนํานักเรียนใหทั่วถึง 
                     ถามีการอธิบายกติกาการเลน ควรเปนไปอยางสั้น ๆ เฉพาะที่จําเปนถาหากเปนไปได 
ควรใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมอภิปรายกติกาหรือปญหาการเลนหลังการเลนกีฬาแลว 
 การสอนวิชาพลศึกษาทุกครั้ง ครูควรฉวยโอกาสจากสภาพการณจริงที่เกิดขึ้นปลูกฝง 
คุณธรรมในตัวนักเรียนควบคูกันไปดวย 
 ในการสอน ครูตองคํานึงวา สอนใหนักเรียนเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยวิธีการทางพลศึกษา  
ครูพลศึกษามิใชครูสอนฟุตบอล บาสเกตบอล หรือครูกีฬาอื่น ๆ  

ครูพลศึกษาจะตองสอน จะตองชวยเหลือนักเรยีน เพ่ือใหนักเรียนบรรลุไดตามที่กําหนดไว ไมใช 
คอยยืนดูอยูเฉย ๆ  

 

จะเห็นไดวา การสอนน้ันเปนกระบวนการอันสําคัญยิ่ง ที่ทําใหผูสอนกับผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธกัน  
เกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค การสอนที่ดีมีหลักเกณฑดังกลาว จะมีสวนให

เกิดผลดีตอการจัดการศึกษาตอไป 
 
การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 
 

        การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน ฟอง  เกิดแกว (2525, หนา 180) ไดเสนอแนะการสอนพลศึกษาไว 5 

ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขั้นเตรียมหรือขั้นการอบอุนรางกาย

ในขั้นน้ีนักเรียนจะตองมาเขาแถวหลังการเปลี่ยนเครื่องแตงตัวเปนชุดฝกพลศึกษาแลว ครูจะตองสํารวจเวลา 

จากน้ันก็เปนการอบอุนรางกายเพ่ือกระตุนระบบตาง ๆ ของรางกายที่ใชในการออกกําลังกาย เชน ระบบ

กลามเน้ือ ระบบไหลเวียนของโลหิต ระบบหายใจ เพื่อใหระบบตาง ๆ ตื่นตัวพรอมที่จะทํางานไดอยางเต็มท่ี ถา

หากการอบอุนรางกายไมเพียงพออาจเกิดอันตราย โดยเกิดการบาดเจ็บที่กลามเน้ือ เอ็น และขอตอ เปนตน 
 



2. ขั้นอธิบายและสาธิต

เปนขั้นที่ครูจะบอกและทําใหนักเรียนไดเกิดแนวคิดเกี่ยวกับทาทางที่จะตองฝก นักเรียนทุกคนจะอยู

ในลักษณะสามารถมองเห็นและไดยินครูอยางชัดเจน และนักเรียนทุกคนจะอยูในลักษณะที่สบาย ถาการเรียน

อยูกลางสนามในชวงที่มีแสงแดดรอนจัด ควรจัดใหนักเรียนดูแลฟงการสาธิตในที่รมใตตนไมหรือใตเงาอาคาร 

พอที่จะหาไดใกล ๆ กับสถานที่สอน ระยะในชั้นน้ีใชเวลาประมาณ 5-8 นาที 

 

3. ขั้นฝกหัด

 เปนขั้นท่ีสําคัญในการสอนพลศกึษา เพราะนักเรียนจะสามารถรับทักษะที่ครูสอนไดมากนอยเพียงใด 

ยอมขึ้นอยูกับการฝกฝนในขั้นน้ี ครูที่มีความสามารถจะตองมีหลักในการจัดชัน้เรียนและหลักในการใชอุปกรณ

อยางเหมาะสม จะตองมีวิธีจูงใจใหนักเรียนเกิดความตั้งใจในการฝก และตองมีวิธีฝกท่ีดี  เพื่อการเรียนรูของ

นักเรียน      มีปรากฏอยูเสมอสําหรับครูพลศึกษาที่มีประสบการณในการสอนนอย มักจะไมรูวิธีวิเคราะห

ทักษะตาง ๆ ออกมาเพื่อใหนักเรียนฝกไดงาย ครูประเภทนี้จะสอนอยางรวดเร็ว ทําใหเน้ือหาในการเรียนหมด

เสียกอนระยะเวลาที่ใหไวในหลกัสูตร ผลสัมฤทธิ์ที่ออกมายอมไมไดดังหวัง ฉะน้ันครูจึงตองศึกษาหลักการฝก

ในชั้นน้ีใหดี เวลาที่ใชในการสอนชั้นน้ีประมาณ 20-25 นาที 

 

4. ขั้นใช

 เปนขั้นที่ตองการใหนักเรียนนําเอาทักษะที่ไดเรียนและไดฝกแลวมาใชในสถานการณที่เปนเกม หรือ

กีฬา เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน นอกจากนั้นครูยังสามารถประเมินผลการเรียนไดจากการสอนขั้นน้ี การจัด

กิจกรรมในชั้นใชครูอาจจัดในลักษณะเกมนํา เกมแบบผลัด หรือการเลนกีฬาท่ีไดฝกทักษะในขั้นแบบฝกหัดไป

แลวก็ได ขอสําคัญกิจกรรมนั้นจะตองเกี่ยวของกับทักษะที่ครูไปสอนไปแลว เชน เม่ือครูไดสอนทักษะการสงลูก

บอลในกีฬาฟุตบอล ในขั้นครูอาจจะเลนเกมนํา คือ ลิงชิงบอลเปนตน การสอนในขั้นน้ีเปนโอกาสที่ครูจะเสนอ

เรื่องกฎกติกาและวิธีการเลน เพ่ือฝกหัดใหนักเรียนเปนผูดูและผูเลนกีฬาที่ดี ตลอดจนใหมีคุณลักษณะตางๆ

ทางดานสังคม การสอนน้ีควรใชเวลาประมาณ 10 – 15 นาที 

 

5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัต ิความมุงหมายในการสอนขั้นน้ี สรุปได 2 ขอ คือ 

5.1 เพ่ือสรุปผลเกี่ยวกับการเรียน 

5.2 เพ่ือสรุปทางสุขนิสัย 

การสรุปเกี่ยวกับบทเรียน เปนการสรุปผลการเรียนในคาบน้ันๆ วาไดรับผลอยางไร มีอะไรที่นักเรียน

ควรแกไขปรับปรุงและครูรับมอบหมายงานตางๆ ที่ตองการใหนักเรียนทําในชวงน้ี 
 ผลทางสุขนิสัยน้ันเปนการฝกใหนักเรียนเปนคนที่มีสุขภาพท่ีดี หลังจากการออกกําลังกาย แลว

นักเรียนจะตองพักเหนื่อย เปลี่ยนเสื้อผา และทําความสะอาดรางกายเพื่อจะเรียนในคาบตอไป ฉะน้ัน ครู

จะตองปลอยนักเรียนกอนเวลาอยางนอยประมาณ 10 นาที หรือครูจะปลอยใหนักเรียนไปเปลี่ยนเสื้อผากอนที่

จะปลอยใหนักเรียนไปเรียนในวิชาตอไประยะเวลาในการสอนนั้นใชเวลาประมาณ 5 นาที 



การเขียนแผนการสอนหรือบันทึกการสอนวิชาพลศึกษา 
 

การเขียนแผนการสอนเปนสิ่งที่จําเปนและเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนการชวยใหครูมีความ

แมนยํา มีความม่ันใจ  และมีลําดับขั้นในการสอนเปนไปดวยดี จรวย  แกนวงศคํา ( 2529, หนา 269 )

กลาวถึงองคประกอบในการเขียนแผนการสอนดังน้ี 
1. ความมุงหมายของการสอน คือ สิ่งที่เราไวเพ่ือใหนักเรียนไดรับในชั่วโมงนั้น หลักของการวาง

วัตถุประสงคคือ 
1.1 ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอนพลศึกษาทั่วไป 

1.2 ตองเปนวัตถุประสงคที่นักเรียนสามารถจะบรรลุผลได หรือเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

     1.3 ตองมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ และสามารถวัดผลได 

    1.4 ตองไมมีมากหรือนอยเกินไป 

2. เน้ือหาท่ีสอนหรือเทคนิค คือ เน้ือหาสาระที่เราจะสอนนั้นมีอยางไรบาง เชนจะสอนทักษะการเตะ

ฟุตบอลดวยขางเทามีเน้ือหาสาระและวิธีการปฏิบัติอยางไร ซึ่งครูผูสอนจะตองเขียนอยางละเอียด ฉะน้ัน ครู

จะตองเตรียมการไวรวงหนาอยางดี 
 3. กิจกรรมที่นําไปฝกหัด คือ วิธีการที่เราวางไวเพ่ือใหนักเรียนไดกระทําในขั้นอบอุนรางกายขั้นฝกหัด

และขั้นใช 
            4. วิธีจัดชั้นในชั่วโมง วิธีจัดในชั่วโมงนั้นก็ควรเปนไปตามวิธีการสอนแบบตางๆ เชนสอนและสั่งการก็

ควรจัดเปนขั้น สอนแบบสั่งงานก็อาจจัดเปนหมูหรือกลุม เหลาน้ีเปนตน 
 

วิธีสอนที่เกี่ยวของกับพลศึกษา 
 

วิธีสอนนับวาเปนหัวใจสําคัญในการสอนของครูมาก เพราะเปนตัวเชื่อมกลางระหวางประสบการณและ

เน้ือหาในการสอนกับตัวนักเรียน ครูที่ดีจะตองรูจักเลือกวิธีการสอนเพื่อใหใชสอนไดเหมาะสมกับลักษณะความ

ตองการ ความสนใจ ตลอดจนเนื้อหาวิชาและสถานการณโดยท่ัวไป วิธีที่เกี่ยวของกับพลศึกษานั้น บุญเลี้ยง  

ศรีสุข ( 2529 ,หนา 53–58) ไดรวบรวมไวดังน้ี 

 การสอนแบบสั่งการ ( Teaching by command ) 

1. การสอนแบบสั่งการ คือ การสอนที่มีลักษณะที่ผูเรียนตองกระทําตามคําสั่งของครู ครูผูสอนสั่ออก

ไปวาจะใหทําอะไรในชัว่โมงนั้น และกิจกรรมควรเปนลักษณะใดซึ่งการสัง่การนัน้ครูผูสอนเพียงคนเดียวเปน

ผูดําเนินการทั้งหมด เด็กนักเรียนมีหนาท่ีทําตามคําสั่งของครูเทาน้ัน การสอนแบบนี้บางครั้งเรียกวา ” การสอน

โดยครูเปนศูนยกลาง”     ( Teacher Centered Approach ) 

    

 

 



2. การสาธิต ( The Domostartion ) 

การสาธิตเปนสิ่งที่สําคัญในการสอนเกี่ยวกับแบบฝกหัด การทดลอง โดยเฉพาะกิจกรรมทางพลศึกษา

จะขาดไมไดในการเรียนการสอนก็คือการสาธิต หรือการที่ทําใหเด็กดูเปนตัวอยางที่จะนําไปฝกหัดกิจกรรมนั้นๆ 
3. วิธีสอนแบบมอบหมายงานใหทํา ( Teaching by task ) 

การสอนโดยแบบมอบหมายงานใหทํามีความแตกตางกับการสอนแบบสั่งการ คือการสอนแบบสั่งการ

น้ันทุกสิ่งทุกอยางจะอยูกับครูผูสอนแตเพียงอยางเดียวไมมีอิสระในการฝกกิจกรรม แตการสอนแบบ

มอบหมายงานใหทํา เด็กจะมีอิสระในการฝกกิจกรรมของเขา แตยังไมมีลักษณะคลายกับการสั่งการ คือ สั่งให

เด็กไปทํา การกระทําน้ันก็คือ สิ่งที่ครูมอบหมายและกําหนดใหเด็กไปทําหรือไปฝก 
4. การสอนแบบจับคู ( Reciprocal Teaching ) 

การสอนแบบนี้เด็กจะมีอิสระและเปนตัวของตัวเองมากที่สุดโดยมากกวาการสอนแบบสั่งการและรับ

มอบหมายงานใหทํา การสอนแบบนี้ครูจะมีบทบาทเปนอยางมากเกี่ยวกับการวัดผล และ ความสัมพันธระหวาง

ครูกับนักเรียนก็จะมีมาก การสอนจับคูน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการสอนของครูเพียงคนเดียว ไมสามารถที่จะสังเกต 

แกไข และประเมินผลการเรียนของเด็กในชั้นเรียนขณะที่เด็กกําลังฝกอยูและครูไมสามารถที่จะดูแลแกไข

ขอบกพรองอยางทั่วถึง ฉะน้ัน จึงใหมีการจับคูเพื่อที่จะไดชวยเหลือคูของตนใหทําใหถูกตองและมีทักษะที่ดีขึ้น

ไมใชวาจับคูเพ่ือแขงขันระหวางคู 
5. การสอนแบบแบงกลุมยอย ( The use of small program ) 

 การสอนแบบแบงกลุมยอยน้ีมีลักษณะคลายกับการจับคูแตเพิ่มจํานวนคนขึ้นไปเปนกลุมๆมากกวา

การจับคคือ จะมีผูฝก ผูสังเกต ผูคอยบันทึก ขอผิดพลาด หรือบันทึกการฝกวาฝกกิจกรรมใดไดเพียงใด และ

อยางไร 
         6. การสอนแบบรายบุคคล ( The individual program ) 

วิธีการสอนแบบรายบุคคล เปนการถายทอดที่ผูเรียนจะตองแสวงหาความรู และการเรียนรูเปน

หนาที่ของแตละคน ซึ่งการเรียนจะแทนกันไมได ฉะน้ัน ในการจัดโปรแกรมในการสอนจะตองมีเน้ือหาวิชามาก

พอที่จะไดใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกทดลองและเราใจใหผูเรียนมีความตองการที่จะเรียน 
7. การสอนแบบแนะแนวคนควา ( Guided Discisvery ) 

   การสอนแบบแนวใหคนควา เปนวิธีที่จะทําใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมอันกอใหเกิดความงอก

งามทางสติปญญา ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถในดานตอไปนี้ 
  ความสามารถในการถาม 
  ความสามรถในการเปรียบเทียบ 

               ความสามารถในการสรุปความหรือลงความเห็นจากการเปรียบเทียบจากของสองสิ่งหรือหลายสิง่ 
              ความสามารถในการตัดสินใจ 
              ความสามารถในการเลือกกลวิธีตางๆ เขาชวยแกปญหา 

8. การสอนแบบแกปญหา ( Problem Solving ) 

การสอนแบบแกปญหาน้ีเปนวิธีการสอนตอจากการสอนแบบแนะแนวใหคนควา ปญหา

อาจจะแยกปญหาออกเปนปญหายอยๆและหาทางหรือวิธีแกปญหาของปญหายอยๆ เหลาน้ัน แลวจึงนํามารวม



เปนวิธีการแกไขใหมเอง การต้ังปญหาครูผูสอนเปนผูเสนอแกนักเรียน ปญหาท่ีครูเสนอน้ันตองมีมาก เพ่ือให

นักเรียนไดเลือก แตการคนควาหาเหตุผลและการทดลองเพื่อหาวิธีการแกไขน้ัน นักเรียนเปนผูดําเนินการเอง

โดยอิสระ ฉะน้ันการสอนแบบแกไขปญหาก็คือการใหนักเรียนเปนตัวของตัวเอง รูจักใชเหตุผลและการตัดสินใจ 
 

วรศักด์ิ  เพียรชอบ ( 2527, หนา 109 – 116 ) กลาวถึงวิธีการสอนพลศึกษาแบบตางๆไวดังน้ี 

   การสอนแบบบรรยาย 
 การสอนแบบอธิบายและสาธิต 
 การสอนแบบใหนักเรียนไดกระทําฝกหัดดวยตนเอง 
 การสอนแบบอภิปราย 
 การสอนแบบมอบหมายงานหรือโครงการใหทํา 
 การสอนแบบใหทําการบาน 
 การสอนแบบทดลอง 
 การสอนแบบคําถามคําตอบ 
 การสอนแบบโดยใชตําราเรียน 
 การสอนแบบแกไขปญหา 

 

จรวย  แกนวงศคํา ( 2529 ,หนา 219 – 233 )กลาวถึง วิธีการสอนพลศึกษาดังน้ี 

 การสอนแบบบรรยาย 
 การสอนแบบอธิบายและสาธิต 
 การสอนใหนักเรียนกระทําการฝกดวยตนเอง 
 การสอนแบบอภิปราย 
 การสอนแบบมอบหมายหรือโครงการใหนักเรียนทํา 
 การสอนแบบใหการบาน 
 การสอนแบบคําถาม – คําตอบ 

 การสอนแบบทดลอง 
 การสอนโดยใชตําราเรียน 
 การสอนแบบแกไขปญหา 
 การสอนแบบทีเดียวหมดทั้งชั้น 
 การสอนแบบหมุนเวียนเปนกลุม 
 การสอนแบบกลุมอยูกับที่ 
 การสอนแบบเลนแบบอิสระ 
 การสอนแบบเปนทีม 
 การสอนแบบนําเปนหมู 
 การสอนแบบรวมกลุมและแยกกลุม 



 การสอนแบบบูรณาการ 
 การสอนแบบใชเปาหมาย 
 การสอนแบบฝกหัด – วิเคราะห – ฝกหัด 

 

จะเห็นไดวา วิธีการสอนเกี่ยวกับพลศึกษาหรือเอ้ือตอการเรียนวิชาพลศึกษามีหลากหลายวิธี ครูผูสอน

พลศึกษาจะตองพิจารณาวิธีสอนที่ดี เหมาะกับสภาพของผูเรียน หองเรียนและลําดับชั้นของตนเอง การสอนครัง้

หน่ึงๆ อาจจะใชวิธีสอนไดหลายวิธีแลวแตเน้ือหาที่ใชสอน 
 

คุณลักษณะของครูพลศึกษา 
ครูพลศึกษา นับวาเปนผูที่มีหนาท่ีรับผิดชอบมากกวาครูที่ทําหนาท่ีสอนในวิชาอ่ืนๆคือนอกจากมีหนาที่

ไดรับผิดชอบในการสอนในหองเรียนตามชั่วโมงที่จัดไวโดยตรงแลว ยังตองปฏิบัติหนาท่ีอยางอื่น ที่เกี่ยวกับ

กิจกรรมพลศึกษาหรือกีฬานอกเวลาเรียน 
จรวย  แกนวงศคํา ( 2529 ,หนา 62 – 63 ) ไดเสนอหลักจรรยาบรรณของครูพลศึกษาดังตอไปนี้ 

 เน่ืองจากครูพลศึกษามีอาชีพในการสอน เพราะฉะนั้นจรรยาบรรณที่สรางก็ถือวาเปน

จรรยาบรรณของครูพลศึกษาดวย 
 ครูพลศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบที่จะจัดการศึกษาใหแกเยาวชนวาจะทําอยางไรบาง 

 ระบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์ที่ไดรับการสอนและมีสวนรวมในกิจกรรมและการ

วางแผน รวมทั้งการใชสถานที่ เพราะฉะนั้นครูพลศึกษาตองขจัดทุกอยางเพื่อสนองประชาธิปไตย 
 ขอมูลหรือ information ตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวครูหรือนักเรียนตองถือเปนความลับของครู

และนักเรียน 
 ขณะที่ครูพลศึกษาเปนกันเองกับนักเรียน เราไมควรใหความเปนกันเองมาเปนอุปสรรคตอ

การสอนที่จะทําใหไดผลดี คือ จะตองรูวาอะไรควรหรือไมควร 
 ครูพลศึกษาเปนตัวอยางเกี่ยวกับพลศึกษา หลักการทางจรรยาบรรณหรือคุณลักษณะอยาง

อื่นท่ีจะเปนตัวอยางตอไป 
 เพ่ือใหการสอนไดผลดี ครูพลศึกษาควรจะรักษาความสัมพันธระหวางเพื่อนฝูงเคารพซึ่ง

กันและกัน เขาใจซึ่งกันและกัน 
 ครูพลศึกษาตองรวมมือกับนักเรียนในทุกๆอยางที่โรงเรียนไดวางวัตถุประสงคเอาไวเพ่ือ

ความสําเร็จทางการศึกษาของโรงเรียนน้ันๆ ไมควรหวังแกผลประโยชนสวนตัว 
 ครูพลศึกษาตองเขาใจแนวทาง คือ สายทางการบริหารเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 

สายการบริหารไมควรกาวกายกัน 
 ครูพลศึกษาตองมีหนาท่ีศึกษาหาความรูใสตัวอยูเสมอ เพ่ือปรับปรุงและดัดแปลงอาชีพทาง

พลศึกษาใหดีขึ้น 
 จรรยาบรรณแหงอาชีพ ถือการกระทําท่ีเปนประโยชนทางการศึกษามากกวาประโยชน

สวนตัวหรือความมีชื่อเสียงของตนเอง 



 ครูพลศึกษาตองไมแนะนํา และเกี่ยวของกับหุนการคา เพ่ือประโยชนสวนตนในวัสดุ

อุปกรณพลศึกษาเปนคาตอบแทน 
 เปนหนาท่ีของครูพลศึกษาตองศึกษาหาความรูและความเขาใจในตัวนักเรียนและหาทาง

ชวยใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
 หนาท่ีของครูพลศึกษาตองคุนเคยแลมีสวนรวในกิจกรรมตางๆที่ชุมชนท่ีเราอาศัยรวมกับ

เขา โดยเฉพาะขอใหมีสวนทําใหชุมชนเหลาน้ันนาอยูนาอาศัยเพราะฉะนั้น ครุพลศึกษาตองเปนคนที่

กระฉับกระเฉงในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน 
 ในขณะที่ครูพลศึกษาเปนผูศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม หาความกาวหนาน้ันครูพลศึกษาตอง

จัดหาวิชาชีพและใหมีสมาคมวิชาชีพ เพราะถือวาสมาคมคลายๆเปนจุดรวมของวิชาชีพ เปนสมาคมที่มีสิทธิ์หรือ

รักษาสิทธิ์ไว รักษาผลประโยชน หรือรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพน้ันได 
 สถาบันที่เกี่ยวกับการผลิตครูพลศึกษาจะตองผลิตครูใหเปนผูรูจักมีความรับผิดชอบใน

กิจกรรมที่ดีและใหผลดี และเปนกิจกรรมที่ดีมีคุณคาและมีประโยชนตอวิชาชีพ 
 ครูพลศึกษาควรพยายามชักชวนเยาวชนทั้งหญิงและชายที่มีความสามารถชวยจรรโลง

วิชาชีพตอไป เพราะฉะนั้นตองมีความเขาใจในการฝกหัดครู เพ่ือจะผลิตครูพลศึกษาที่ดี 
          ครูพลศึกษาจะตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในสวนตัวใหเพียงพอ และพอที่จะสอนไดอยางดี 

 บุคลิกภาพที่ดีเยี่ยมและลักษณะนิสัยท่ีดี ชวยใหครูพลศึกษาสอนไดผลและสามารถเขากับ

นักเรียนและผูที่ไดรับการฝกสอนไดดี 
 ความสัมพันธระหวางครูพลศึกษากับครูอื่นๆ รวมทั้งผูบริหารอาชีพและชุมชน เปนสิ่งที่

สําคัญที่จะชวยใหเกิดความนับถือแกตัวครูพลศึกษา ในฐานะอาชีพและโครงงานของเขา 
 ครูพลศึกษาตองทํางานภายใตหรือจรรยาบรรณนี้ เพ่ือปองกันตนเองและผูรวมอาชีพ ซึ่งเปน

เครื่องชวยในการประพฤติปฏิบัติ 
คุณลักษณะพิเศษของครูพลศึกษาจะประกอบดวยคุณสมบัติคุณลักษณะของนักกีฬามี

ความรูความเขาใจในการพัฒนาการของเด็ก มีทักษะทางกาย มีความอดทนทางกาย มีความกระตือรือรน มี

ความรอบคอบ รูจักทํางานที่ยืดหยุนได มีลักษณะของการเปนผูนํา มีความซื่อสัตย และมีความสามารถในการ

เคลื่อนไหวสูง ปรีชา  กลิ่นรัตน ( 2526 , หนา 47 – 49 ) 

วรศักด์ิ  เพียรชอบ ( 2527,หนา 47 –49 ) ไดกลาวถึงครูพลศึกษาที่ดี สามารถปฏิบัติหนาท่ีและ 

ภารกิจทางการพลศึกษาไดดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะมรสมรรถนะที่สําคัญดังตอไปนี้ 
1. เปนผูที่มีความรู ทั้งในดานทางการศึกษาทั่วไป วิชาครู และวิชาพลศึกษา 
2. เปนผูที่มีศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาอยางแทจริง 
3. เปนผูที่มีความรูสึกในการรับผิดชอบสูง 
4. เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และกระตือรือรน 
5. เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ 
6. เปนผูที่มีคุณธรรม มีจิตใจโอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 
7. เปนผูที่รักเด็ก มีอารมณสนุกสนานราเริง 



 
ปญหาการสอนพลศึกษา 

 

หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ( 2529, หนา 85 )ไดทําการวิจัยเรื่องวิเคราะหพฤติกรรมครู

พลศึกษา พบวา ขอบกพรองบางประการที่เปนองคประกอบของพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษา เรียงลําดับ

ความสําคัญดังน้ี 
 ไมอุทิศเวลาสอนซอมเสริมใหแกนักเรียน 
 ไมสอดแทรกการอบรมความประพฤติในการสอน 
 เลิกสอนกอนเวลาที่กําหนด 
 การสอนไมเกิดความสนุกสนาน 
 เอาใจใสชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนนอย 
 การติดตามแกไขขอบกพรองดานความประพฤติของนักเรียนนอย 
 การแจงจุดประสงคการเรียนรูแกนักเรียนกอนทําการสอนนอย 
 การพูดนอกเรื่องมากกวาการสอน 
 การลงโทษเด็กโดยใชอารมณ 
 การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ฝายสงเสริมพลศึกษา กองสงเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา ( 2534, หนา 9 ) 

ไดทําการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การดําเนินการดานวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวย

ความสะดวกทางพลศึกษา ไดพบปญหาวา 
     1. ครูพลศึกษายังมีการพัฒนาดวยตนเองนอย สวนใหญไมไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติม 

รวมทั้งกติกาใหมๆ ตองศึกษาใหรูเทาทันและทันสมัยอยูเสมอ 
2. การสอนกีฬาในโรงเรียนสวนใหญเนนเรื่องการแพชนะเปนสําคัญ ไมไดฝกเรื่องระเบียบ

วินัย 
3. ครูผูสอนสวนใหญไมไดศึกษา และสรางอุปกรณกีฬา หรืออุปกรณการสอนหรืออุปกรณ

การออกกําลังกายจากวัสดุในทองถิ่น เพ่ือการใชประโยชน 
4. ครูพลศึกษาสวนใหญยังไมเขาใจในการสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลท้ังภายนอกแล

ภายใน     โรงเรียน 
5.ผูบริหารการศึกษาบางโรงเรียนไมสนับสนุนกาารดดําเนินงานทางดานการสอนพลศึกษา 

การจัด     กิจกรรมกีฬา ทั้งภายในโรงเรียนและกีฬาระหวางโรงเรียน 
 

จะเห็นไดวา ปญหาของการสอนพลศึกษามีมากมาย ทั้งในสวนของผูสอน และผูบริหารโรงเรียน 

ดังน้ันครูผูสอนพลศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการนิเทศจากผูนิเทศทุกระดับเพื่อแกปญหา



ตางๆ ที่ครูพลศึกษาประสบอยู และเพื่อพัฒนาครูพลศึกษาใหมีการพัฒนาวิชาชีพของตนเองใหทันตอโลก

ปจจุบัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

2.1.4 ตอนที่ 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยตางประเทศ 
วิลสัน (Wilson ,1977 ) ไดวิจัยเกี่ยวกับขอสังเกตของศึกษานิเทศกในเรื่อง การสังเกตของ

ศึกษานิเทศกในการนิเทศครูประถมศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคขอหน่ึงวา เพื่อทราบความตองการของการนิเทศ

ของครูประถมศึกษา โดยใชแบบสอบถามกับกลุมศึกษานิเทศกผลการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนประถมศึกษาสวน

ใหญตองการใหจัดการนิเทศแบบนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น และยังพบวา บุคลิกภาพของครูไมมีผลตอ

กระบวนการนิเทศแตอยางไร 

เฟลมมิง ( Fleming , 1981 ) ไดวิจัยเรื่อง ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

ประถมศึกษาที่ดําเนินการสอนตามเอกัตภาพ โดยการสัมภาษณ และแจกแบบสอบถามแกครู 174 คน และ

ครูใหญ 9 คน ผลการวิจัยพบวา ความสามรถที่ตองการพัฒนามากที่สุดเปนเรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 

ครูผูสอนเปนจํานวนมากระบุวาตองการพัฒนาความสามารถในดานแรงจูงใจ แตก็ระบุวาเคยผานการฝกอบรม

ในเรื่องน้ีมาแลว ครูตองการมีสวนรวมในการวางแผนและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนฝกอบรมและ

ความตองการเขารับการฝกอบรมดวย ครูตองการวิทยากรในการฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก เชน 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาตางๆครูสวนใหญระบุวายังไมไดเขารับการ

ฝกอบรมเทาท่ีควร 

เอเซอวาเรีย ( Echervaria , 1981 ) ไดวิจัยเรื่องความตองการในการฝกอบรมของครูประจําการ

ตามการรับรูและครูใหญในโรงเรียนประถมศึกษา ประเทศปอรโตริโกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสํารวจ

ความตองการของครูตัวอยางประชากรไดแก ครู 283 คน และครูใหญ 28 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 28 

โรงเรียน ในประเทศปอรโตริโกโดยศึกษาความตองการการฝกอบรมของครูใน 7 ประเด็น คือ 

 การประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
 การเตรียมการสอน 
 การดําเนินการสอน 
 การปฏิบัติงานบริหาร 
 การสื่อความหมายและมนุษยสัมพันธ 
 การพัฒนาทักษะบุคคล 
 การพัฒนาความเปนตัวของตัวเองของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบวา ความเห็นในเรื่อง ความตองการการฝกอบรม ตามทัศนะของครูผูสอนและครูใหญ

ตางกัน แตทั้งสองกลุมเห็นพองกันในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความคิดเห็นกลาวคือท้ังสอง



กลุมเห็นพองตองกันในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นความคิดเห็น และ การเตรียมการสอนเปน

เรื่องที่ตองการการอบรมมากที่สุด รองลงมาคือในเรื่องในการดําเนินการสอน 
จะเห็นไดวา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ ครูผูสอนพลศึกษามีความตองการการนิเทศการสอน

พลศึกษา ดังน้ี 
 ตองการจัดใหมีการนิเทศการสอนพลศึกษาโดยใชการนิเทศภายใน 
 ตองการใหมีการนิเทศการสอนพลศึกษาและการฝกอบรมครูประจําการในดานตอไปนี้ 
 การจัดการเรียนการสอน 
 ความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธ 
 เทคนิคในการสรางแรงจูงใจ 

 
งานวิจัยในประเทศ 

อนันต  เอ่ียวเจริญ ( 2524 ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ”ความตองการทางดานการนิเทศของครูพลศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ” โดยสงแบบสอบถามไปยังหัวหนาหมวดพลานามัย และครูพลศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษา จํานวน 234 คนผลการวิจัยพบวา ครูพลศึกษามีความตองการการนิเทศในดานตางๆดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติของศึกษานิเทศก ไดแก ตองการใหทางศึกษานิเทศกมีความรับผิดชอบใน

หนาที่ที่ดี เปนกันเองกับผูอื่นไดดี มีความศรัทธาในอาชีพของตน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเปน

ประชาธิปไตย มีความเปนผูนําและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 

                    2. ดานการเรียนการสอน ไดแก ตองการใหศึกษานิเทศกจัดใหมีการฝกอบรมแลกเปลี่ยน

ความรูความคิดเห็น ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนพลศึกษาระหวางครูพลศึกษาในเขตการศึกษาเดียวกันชวย

จัดหาหรือแนะนําตํารา เอกสาร หรือคูมือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนพลศึกษา และชวยแนะนําวิธีการสอนแบบ

แปลกๆใหมๆอยูเสมอ 

 3. ดานอาคารสถานที่และอุปกรณ ไดแก ตองการใหศึกษานิเทศกชวยจัดหาอุปกรณกีฬาท่ี

โรงเรียนขาดแคลน จัดหาโสตทัศนอุปกรณประกอบการสอน รวมมือกับทางโรงเรียนในการหารายไดพิเศษ เพื่อ

ซื้ออุปกรณหรือสรางสนามเพื่อฝกพลศึกษา และชวยแนะนําในการผลิตอุปกรณทางพลศึกษาทางพลศึกษาขึ้น

เอง 

 4. ดานการประเมินผล ไดแก ตองการใหศึกษานิเทศกจัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรู

ในดานการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาในเขตการศึกษาเดียวกัน ชวยวิเคราะหปญหาหลักสูตรและการเรียน

การสอนพลศึกษา และชวยสรางแบบทดสอบมาตราฐานเพื่อวัดผลวิชาพลศึกษา 

 5. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก ตองการใหศึกษานิเทศกชวยสนับสนุนสงเสริมยกระดับ    

มาตราฐานทางกีฬาของโรงเรียน และสงเสริมการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน ใหคําแนะนําในการ



จัด        กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน และชวยประสานงานระหวางฝายบริหารกับสายงานวิชาพล

ศึกษา เพ่ือสนับสนุนและใหงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมทางดานพลศึกษาอยางเพียงพอ 
 6. ดานอื่นๆ ชนิดของการนิเทศที่ครูพลศึกษาตองการไดแก การนิเทศแบบเยี่ยมเยียน  (โดย

ศึกษานิเทศกมาเอง ) แบบสาธิต และแบบประชุมใหญ 

  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของหัวหนาหมวดพลานามัยกับครูพลศึกษาเกี่ยวกับความ

ตองการการนิเทศดานตางๆ ทั้ง 6 ดาน ปรากฏวา สวนใหญไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

   

พัชรี  ศิลปไชย ( 2524 ) ไดทําการวิจัยเรื่องความตองการทางดานการนิเทศของครูพลศึกษาใน

โรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา โดยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางประชากร ซึ่งเปนหัวหนาหมวด

พลานามัย จํานวน 142 คน และครูพลศึกษา 142 คน ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

ผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกพลศึกษาควรมีคุณสมบัติดังน้ีคือ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีมนุษยสัมพันธ

ที่ดี มีความศรัทธาในอาชีพของตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเปนประชาธิปไตย มีความเปนผูนําและ

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ดานความตองการดานการสอนน้ันครูตองใหศึกษานิเทศกพลศึกษาทําการ

ฝกอบรมและแลกเปลี่ยนความรูและเทคนิควิธีการสอนพลศึกษาความตองการดานอาคารสถานที่ไดแก การ

จัดหาอุปกรณกีฬา โสตทัศนูปกรณ ชวยแนะนําผลิตอุปกรณการสอนพลศึกษา ความตองการใหชวยสราง

แบบทดสอบมาตรฐาน เพ่ือวัดวิชาพลศึกษา 
   

พงษศักด์ิ  พูลศรี ( 2524 ) ไดวิจัยเรื่อง การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาของ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 230 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 

1. สถานการณการสอนพลศึกษาในปจจุบัน ครูสวนใหญสอนวิชาอื่นๆและทําการสอนวิชา

พลศึกษาดวย ในการสอนวิชาพลศึกษาเนนใหคุณคาของการรักษาสุขภาพของตน และรักกกรออกกําลังกาย

อยางสมํ่าเสมอ การจัดกิจกรรมการสอนเปนไปตามหลักสูตรของโรงเรียนวิธีการสอนสวนใหญจะอธิบายและทํา

ใหเด็กดู และเด็กเลนเอง การจัดกิจกรรมเสริหลักสูตรของโรงเรียนสวนใหญจะมีการควบคูการสอน การวัดเนน

ใหเห็นคุณคาและรักการออกกําลังกายอยูเสมอ 
2. ปญหาการสอนพลศึกษาที่ครูสวนใหญประสบคือ อุปกรณสถานที่มีไมเพียงพอ 

3. ครูสวนใหญตองการใหมีการฝกอบรมและการนิเทศการสอนเพิ่มมากข้ึนและตองการ

ความชวยเหลือ ทางดานการปรับปรุงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการสอน วิธีใชและสรางอุปกรณ 

จํารัส  เกิดควน ( 2526 ) ไดวิจัยเรื่องความตองการการนิเทศทางดานวิชาการของครู

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามตามความตองการนิเทศทางวิชาการจําแนกดาน

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล กลุมตัวอยางประกอบดวยครูในโรงเรียน

เอกชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ผลการวิจัยพบวา ครูทุกกลุมตองการนิเทศทางดานวิชาการมากทุกดาน 

เม่ือเปรียบเทียบตามมาตรฐานของโรงเรียนแลว ปรากฏวาครูในโรงเรียนมาตรฐานพอใช มีความตองการการ

นิเทศดานหลักสูตร สื่อการสอน และการประเมินผล มากกวาโรงเรียนมาตรฐานดี และมีความตองการการ



นิเทศดานสื่อการสอนมากกวาโรงเรียนมาตราฐานปานกลาง และไมพบวาความแตกตางเมื่อเปรียบเทียบความ

ตองการของครูที่มีคุณวุฒิและระยะเลาในการทํางานแตกตางกัน 

ชัชพงษ  สุวรรณรักษ ( 2526 ) ไดวิจัยเรื่องความตองการความชวยเหลือของผูบริหารและ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาจากผูนิเทศ สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 199 คน 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษามีปญหาทางวิชาการ และความตองการความชวยเหลือ

ในทางวิชาการอื่นๆ และทั้งผูบริหารและครูตองการความชวยเหลือดานการใชหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน

มากกวาอยางอื่น ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาต่ําตองการความชวยเหลือมากกวาครูที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับสูง 

ควรมีทักษะระดับมาก คือ การตัดสินใจสั่งการไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและเที่ยงธรรม และการจัดลําดับ

ความสําคัญของทักษะในการนิเทศสวนใหญศึกษานิเทศกอําเภอและครูไดมีความเห็นวา ทักษะดานมนุษย

สัมพันธมีความสําคัญมากที่สุด 
ลิขิต  อมาตยคง ( 2530 ) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับ

ความตองการการนิเทศวิชาพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครไดสงแบบสอบถาม

ผูบริหารและครูพลศึกษาจํานวน 358 คน ผลการวิจัยพบวา 

1. ดานคุณสมบัติของพลศึกษานิเทศก ตองการใหพลศึกษานิเทศกมีความรับผิดชอบตอ

หนาท่ีและตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็น

ของผูอื่น มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนักเรียนเปนอยางดี และมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
2. ดานการเรียนการสอน ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยแนะนําครูพลศึกษาเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนแบบตางๆ เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับเน้ือหาและสภาพหองเรียนตองการใหพล

ศึกษานิเทศกชวยสรางนโยบายและกระตุนใหครูพลศึกษารวมกันปรับปรุงวิธีการสอนและปฏิบัติตามหลักสูตร

วิชาพลศึกษา 
3. ดานอาคารสถานที่และอุปกรณ ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยแนะนําครูพลศึกษาใหจัด

ดัดแปลงอุปกรณการสอนที่ไมใชแลวใหใชประโยชนืไดอีก ตองการใหมีพลศึกษานิเทศกแนะนํานําวิธีผลิต

อุปกรณทางพลศึกษาขึ้นใชเอง ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยแนะนําและสนับสนุนใหครูใชโสตทัศนูปกรณ 
4. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยแนะนําการจัดกิจกรรมพิเศษ

อื่นๆ เชน การสาธิตทางการกีฬา นิทรรศการของการกีฬา ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยสงเสริม และชวยครู

พลศึกษาในการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการและเผยแพรความรูทางพลศึกษา 
5. ดานการวัดและประเมินผล  ตองการใหพลศึกษาชวยในการแนะนําและชี้แจงใหเขาใจ

กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ตองการใหพลศึกษานิเทศกชวยแนะนําเกี่ยวกับการเลือกใช

ขอทดสอบและวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนพรอมท้ังติดตามผลและวิเคราะหผลการทดสอบ 
6. ดานเอกสารคูมือการอบรมสัมมนา ตองการไดรับเอกสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎ

กติกาตางๆทางดานกีฬา ตองการไดรับเอกสารคูมือทางพลศึกษาจากพลศึกษานิเทศก 
7. ดานบุคลากรที่จะทําการนิเทศ ตองการนิเทศโดยศึกษานิเทศกจากกรมพลศึกษาและ

ศึกษานิเทศกจากสํานักงานการศึกษาเอกชน 



8. ดานความคิดเห็นอ่ืนๆ พลศึกษานิเทศกควรผานการฝกอบรมเกี่ยวกับหลักการสอนวิชา

พลศึกษา หลักการนิเทศการศึกษาพลศึกษา และหลักสูตรพลศึกษาลักษณะการนิเทศควรจะเปนการนิเทศแบบ

สาธิต และการมานิเทศควรมีการปรึกษากันกอนมาเยี่ยม นิเทศปรึกษากันกอนและปรึกษากันหลังเยี่ยมนิเทศ 
 

เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูพลศึกษาเกี่ยวกับความตองการการ

นิเทศทั้ง 8 ดานพบวาไมแตกตางกัน  

 

สุทัศน  เหลาทอง ( 2530 ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาวิชาชีพของครูพลศึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา ในเขตการศึกษาที่ 1 ไดสงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนพลศึกษา ซึ่งตัวอยางประชากรจํานวน 

330 คน ผลการวิจัยพบวา โดยสวนรวมครูพลศึกษามีความตองการพัฒนาวิชาชีพในดานการสอน การจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนระดับมาก ในดานการเรียนการสอน ครูพลศึกษามีความตองการในการ

พัฒนาในระดับมากในเรื่องการสาธิตประกอบสอนภาคปฏิบัติ วิธีการสอนและเทคนิคการสอนอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
ในดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน ครูพลศึกษามีความตองการในการพัฒนา

ในระดับ 
มากในการจัดกิจกรรมพลศึกษา เพ่ือนันทนาการในเวลาวาง และการเสริมหลักสูตร เปนผูมีความสามารถใน

การเปนผูตัดสินกีฬาที่มีการสอนในหลักสูตรเปนตน   และความตองการพัฒนาวิชาชีพโดยการเขาฝกอบรม 

จากการจัดการฝกอบรมของสมาคมสุขศึกษา  พลศึกษา และสันทนาการแหงประเทศไทยมากเปนอันดับหนึ่ง

รองลงมาไดแก การเขาศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ การเขาอบรมจากหนวย

ศึกษานิเทศกประจํากรมพลศึกษา การไปดูงานโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพล

ศึกษาไดดี และไดเนนถึงคุณสมบัติของวิทยากรที่จะชวยในการพัมนาวิชาชีพมากท่ีสุด คือ ศึกษานิเทศกจาก

หนวยศึกษานิเทศกกรมพลศึกษา 
 

สรุปไดวา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของของครูผูสอนพลศึกษาในประเทศมีความตองการการนิเทศการสอนพล

ศึกษาดังน้ี 
1. ครูผูสอนพลศึกษามีความตองการการนิเทศการสอนพลศึกษาแบบเยี่ยมเยียนแบบสาธิต 

และประชุมสัมมนา 
2. ครูผูสอนพลศึกษามีความตองการการสอนพลศึกษาในดานตอไปนี้  

การจัดอบรมและแลกเปลี่ยนความรูดานเทคนิควิธีการสอนพลศึกษา 
ความตองการไดรับการนิเทศเรื่อง  
หลักสูตรและการใชหลกัสูตร 
สื่อการเรียนการสอน 
การประเมินผล 



การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการประมวลเอกสารและวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกีย่วของสามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยัไดดังนี ้

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

ภูมิหลัง 
 เพศ 
 วุฒิการศึกษา 
 ประสบการณในการทํางาน 
 ขนาดของโรงเรียน 
 ใหญ 
 กลาง 
 เล็ก 

ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 
 ดานหลักสูตร 
 ดานทักษะและเนื้อหาวิชา 
 ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการสอน 
 การผลิตและการใชส่ือการสอน 
 การวัดและประเมินผลการเรียน 

 
 
 

 

 
 
 
 
2.3 สมมุติฐานในการวิจัย 

 

เพื่อทราบถึงความตองการดานวิชาการครูผูสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   โดยจําแนกเปน 4 ขอ

เพศ 
วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน 
ขนาดของโรงเรียน 

 

2.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความตองการการนิเทศการสอน หมายถงึ ความประสงคที่จะไดรับการชวยเหลือ แนะนําจาก 

ผูนิเทศ 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร ดานทักษะเนื้อหาดานวิชาการ ดานการผลิตการใชสื่อการสอน การวัดผล

การเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
                       ดานหลักสูตร หมายถึง การใชหลักสูตรที่เกี่ยวกับการวางแผนการสอน  การใชเอกสาร 
หลักสูตร จากหลักสูตรสูแผนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ การสรางความเขาใจในหลักการ 

จุดหมายโครงสราง และ เน้ือหาของประถมศึกษาพุทธศักราช  2533  

                     ดานทักษะ และ เน้ือหาทางวิชาการ หมายถึง ความรูและทักษะในกิจกรรมทางพลศึกษา 
ทุกประเภท ไดแก ในดานกีฬา และเกมตาง ๆกิจกรรมเขาจังหวะและนันทนาการ รวมทั้งการตัดสินกีฬาใน

ระดับประถมศึกษา    
                     ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการ 



สอนตามแผนการสอน วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการและวิธีการสอนทั่วไป และ การจัด

ประสบการณการเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 

                    ดานผลิตและใชเสื่อการสอน  หมายถึง การผลิตและการใชสื่อการสอนที่ไดจาวัสดุการ 
ศึกษาตามที่หนวยงานตนสังกัดจัดหาให เพ่ือใชใหสอดคลองกบัจุดประสงคการเรียนรูและหลกัสูตรการ

ประถมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2533  

                    ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียน หมายถึง การตรวจสอบพฤติกรรมของผูเรียน  
เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียนตามกระบวนการวิธีการ

สอนทั่วไปตามหลักสูตรประถมศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  2533  

           ครูผูสอนพลศึกษา หมายถึง ที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติหนาท่ีในการสอนพลศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
           โรงเรียนประถมศกึษา หมายถึง  โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
           ศึกษานิเทศกหรือผูนิเทศ  หมายถึง  ผูที่ทําหนาท่ีชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุง แกไขดานการ

จัดการเรียน 
การสอน 
           การนิเทศการสอนพลศึกษา  หมายถึง  กิจกรมทกุอยางที่เปนการกระตุน ยั่วยุ ทาทายให

ครูผูสอนพลศึกษา เพ่ือใหครูผูสอนไดพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรมการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น อันจะเปน

ประโยชนตอการพัฒนาการของผูเรียนทุก ๆ ดาน 
           ครูผูสอนพลศึกษาท่ีมวีุฒิทางพลศึกษา  หมายถึง  ครูผูสอนที่ทําการสอนพลศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและไดรับการศึกษามาโดยตรงทางพลศึกษา จากสถาบันการผลติครูพลศึกษา  
          ครูผูสอนที่ไมมีวุฒิทางพลศึกษา หมายถึง  ครูผูสอนที่ทําการสอนพลศึกษาระดับ

ประถมศึกษาที่ไมเคยไดรับการศึกษามาทางวิชาพลศึกษา รวมทั้งผูที่เคยผานการอบรมหลักสูตรการสอนพล

ศึกษา 
          ครูผูสอนพลศึกษาท่ีมปีระสบการณ การสอนมาก  หมายถึง  ครูผูสอนวิชาพลศึกษาในระดบั 

ประถมศึกษาตอเน่ืองกันมา ตั้งแตเวลา  10 ปขึ้นไป   

             ครูผูสอนพลศึกษาท่ีมปีระสบการณการสอนนอย  หมายถึง  ครูผูสอนที่สอนวิชาพลศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาตอเน่ืองกันมา อยูในชวงเวลา 1-9 ป 

 

 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาคนควา ความตองการดานวิชาการของครูผูสอนพลศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการและ

ขั้นตอน ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 3.1.1 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2545 จํานวน 38 โรงเรียนโรงเรียนละ 2 คน รวม

ทั้งสิ้น 76 คน 

 

กลุมตัวอยาง   3.1.2 

ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  คํานวณจากขนาดของกลุมตัวอยางโดยแยกตามขนาดของโรงเรียน

โดยใชทฤษฎี มอรแกน แลวสุมกลุมตัวอยางทั้งหมด 76 คน 
 
 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี 2 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนการตรวจ

คําตอบ  
( Check list ) โดยใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย / ลงใน     หนาขอที่ตองการ 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับความตองการ ดานวิชาการของครูพลศึกษาระดับประถมศึกษา

ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 



 

มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (  Rating  Scale )  ซึ่งแบงเปน  5  ดาน ไดแก 

 ดานหลักสูตร 
 ดานทักษะและเนื้อหา 
 ดานวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 
 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 

 

โดยการกําหนดคาคะแนนระดับความตองการเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert ( บุญชม ศรีสะอาด. 

2535 : 50– 93 ) มาเปนแนวทางดังน้ี 

   ตองการดานวิชาการมากท่ีสุด คาคะแนนเทากับ    5 
  ตองการดานวิชาการมาก  คาคะแนนเทากับ    4 
  ตองการดานวิชาการปานกลาง คาคะแนนเทากับ    3 
  ตองการดานวิชาการนอย  คาคะแนนเทากับ    2 
  ตองการดานวิชาการนอยที่สุด คาคะแนนเทากับ    1 
 

 กําหนดคาคะแนนระดับความตองการเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
  คาเฉลี่ย     ระดับการปฏิบัติ

     4.51 – 5.00  หมายถึง  ตองการดานวิชาการมากท่ีสุด 

     3.51 – 4.50           หมายถึง  ตองการดานวิชาการมาก 

      2.51 – 3.50           หมายถึง  ตองการดานวิชาการปานกลาง 

                 1.51 – 2.50           หมายถึง  ตองการดานวิชาการนอย 

     1.00 – 1.50  หมายถึง  ตองการดานวิชาการนอยที่สุด 

  

นอกจากน้ีในตอนทายของแบบสอบถามแตละดานจะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนคําถามปลายเปด 

(OPEN ENDED.) สําหรับผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการเติม

ลงในชองวาง 
 
3.3 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความตองการดานวิชาการทางพลศึกษา

และการนิเทศ 
2. กําหนดรูปแบบเครื่องมือ   



3. สรางแบบสอบถาม โดยเขียนขอความที่ตองการตามรูปแบบที่กําหนด และยึดตามนิยามศัพท

เฉพาะ      ตัวแปร และจุดมุงหมายของการวิจัยเปนหลักในการดําเนินการ 
          4. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

นํามา 
ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบ 
 

3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ ลงรหัสและนําขอมูลบรรจุลงในคอมพิวเตอร 
 SPSS FOR WINDOW  ดังน้ี วิเคราะหขอมูลโดยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 แบบสอบถามตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ดําเนินการโดยแจกแจงความถี่และเปนรอยละ แลวนําเสนอในรูปของตารางและความเรียง 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาเปน

มาตราสวนแบบประเมินคา นํามาแจกแจงความถี่ แลวหาคาเฉลี่ย (   ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน Χ  

S.D.) เปนรายขอและนําเสนอในรูปตารางความเรียง ( 

 สวนที่เปนคําถามปลายเปดรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนรอยละและนําเสนอใน

รูปความเรียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

    
 
  การวิจัยเรื่อง ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน        การ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถาม จํานวน 76 ชุด ไดรับกลับคืนมาท้ัง   76 ชุด 
คิดเปนรอยละ 100.0 ขอเสนอผลการวิเคราะหดังน้ี  
 4.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 4.2 ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษา 
 4.3 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษา 
 

4.1 ขอมูลเกีย่วกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 67.1 ผูตอบแบบสอบถามเปน
หญิงจํานวน 25  คน คิดเปนรอยละ 32.9 อายุ 31 ถึง 40 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 46.1 ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานดานพลศึกษา 10 ถึง 19 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 38.2 ประสบการณในการสอนวิชาพล
ศึกษา 11 ถึง 15 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 36.8 ระดับการศึกษาทางพลศึกษาปริญญาตรี จํานวน 37 คน 
คิดเปนรอยละ 48.7 วุฒิการศึกษาทางวิชาเอกพลศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 97.4 ปจจุบันปฏิบัติ
หนาที่ครูผูสอนพลศึกษาอยางเดียว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ระดับชั้นท่ีทําการสอนวิชาพลศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 44.3 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที ่1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม 
จํานวน (N = 76) รอยละ 

1. เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
51 
25 

 
67.1 
32.9 

2. อายุ 
- 20 - 30  ป 
- 31 - 40  ป 
- 41 ปขึ้นไป 

 
22 
35 
19 

 
28.9 
46.1 
25 

3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานพลศึกษา 
- 1 - 9 ป 
- 10 - 19 ป 
- 20 - 29 ป 

 
18 
29 
29 

 
23.7 
38.2 
38.2 

4. ประสบการณในการสอนวชิาพลศึกษา 
- 1 - 5 ป 
- 6 - 10 ป 
- 11 - 15 ป 
- 16 - 20 ป 

 
19 
11 
28 
18 

 
25.0 
14.5 
36.8 
23.7 

5. ระดับการศึกษาทางพลศึกษา 
- ปริญญาตรี 
- สูงกวาปริญญาตรี 

 
40 
36 
 

 
52.6 
47.4 

6. วุฒิการศึกษาทางวิชาเอกพลศึกษา 
- วิชาเอกพลศึกษา 
- วิชาโทพลศึกษา 

 
74 
2 

 
97.4 
2.6 

7. ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ี 
- ครูผูสอนพลศึกษาอยางเดียว 
- ครูประจําชั้นและครูผูสอนพลศึกษาในชั้นเรียนและวชิาอื่น 

 

 
49 
27 

 
64.5 
35.5 

 



 
ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

 ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถาม 
จํานวน (N = 76) รอยละ 

8. ระดับชั้นท่ีทําการสอนวิชาพลศึกษา 
- ชั้นประถมที่ 1 
- ชั้นประถมที่ 2 
- ชั้นประถมที่ 3 
- ชั้นประถมที่ 4 
- ชั้นประถมที่ 5 
- ชั้นประถมที่ 6 

 
34 
31 
32 
32 
41 
45 

 
44.73 
40.78 
42.1 
42.1 
53.9 
59.2 

 

4.2 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 
 
 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดบัตองการมาก       คาเฉลี่ย 4.07 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานทักษะเนื้อหาวิชาเปน

อันดับที่ 1 รองลงมามีความตองการมากดานวธิีการสอนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนเปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความตองการดานหลักสูตรเปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดัง

ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 
 

 ความตองการดานวิชาการ μ σ ระดับความตองการ อันดับ 

1. ดานหลักสูตร 3.74 .74 มาก 5 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.26 .64 มากท่ีสุด 1 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.19 .54 มาก 2 
4. ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 3.98 .55 มาก 4 
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.18 .51 มาก 3 

 รวม 4.07 .44 มาก  

 
 



 
 4.2.1 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานหลักสูตร 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานหลักสูตรอยูในระดับตองการมาก 
คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานการจัดทํา
กําหนดการสอนเปนอันดับที่ 1 รองลงมามีความตองการมากที่ดานการเขียนแผนการสอนเปนอันดับที่ 2 และ
ตองการมากดานการสรางความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรพลศึกษาเปนอันดับที่ 3 สวนความตองการปาน
กลางดานการวิจัยเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา
ดานหลักสูตร 
 

 ดานหลักสูตร μ σ ระดับความตองการ อันดับ 

1. ความเขาใจในดานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ชวงชั้นท่ี 1 - 2 
3.54 1.17 มาก 8 

2. การสรางความเขาใจในดานโครงสรางของ

หลักสูตรการศกึษาขันพ้ืนฐานชวงที ่1 - 2 
3.53 1.16 มาก 9 

3. การวิเคราะหหลักสูตรสูแผนการสอน 3.64 1.15 มาก 7 
4. การแปลงหลกัสตูรสูแผนการสอน 3.95 .96 มาก 5 
5. การจัดทํากําหนดการสอน 4.21 .77 มากท่ีสุด 1 
6. การเขียนแผนการสอน 4.21 .79 มากท่ีสุด 2 
7. การสรางความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรพล

ศึกษา 
4.04 .74 มาก 3 

8. การประเมินผลการใชหลักสูตรพลศึกษา 3.99 .68 มาก 4 
9. การเลือกเอกสารเสริมหลักสูตรของครูพลศึกษา 3.78 .83 มาก 6 

10. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของครูพลศึกษา 3.51 .99 มาก 10 
11. การพัฒนาหลักสูตรของครูพลศึกษา 3.36 1.10 ปานกลาง 11 
12. การวิจัยเกีย่วกบัการใชหลกัสูตร 3.11 1.23 ปานกลาง 12 
 รวม 3.74 .74 มาก  

 
  
  
 



 4.2.2 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานทักษะและเนื้อหาวิชา 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานทักษะและเนื้อหาวิชาอยูในระดับ

ตองการมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมาก
ที่สุดดานความรูและทักษะในกิจกรรมนันทนาการเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดานความรูและทักษะใน         
กิจกรรมการเคลื่อนไหว และดานความรูและทักษะในกิจกรรมเขาจังหวะเปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความ
ตองการมากดานความรูและทักษะในเทเบิลเทนนิสเปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษา ดานทักษะ
และเนื้อหาวิชา 
 

 ดานทักษะและเนื้อหาวิชา μ σ ระดับความตองการ อันดับ 

1. ความรูและทักษะในกิจกรรมเกม 4.21 .75 มากที่สุด 7 

2. ความรูและทักษะในกีฬาวอลเลยบอล 4.21 .77 มากท่ีสุด 8 
3. ความรูและทักษะในกีฬายืดหยุน 4.22 .70 มากท่ีสุด 6 
4. ความรูและทักษะในเทเบิลเทนนิส 4.20 .77 มาก 10 
5. ความรูและทักษะในกิจกรรมเขาจังหวะ 4.29 .63 มากท่ีสุด 3 
6. ความรูและทักษะในกีฬาประเภทกรีฑา 4.26 .75 มากท่ีสุด 5 
7. ความรูและทักษะในกิจกรรมแมไมมวยไทย 4.21 .77 มากท่ีสุด 9 
8. ความรูและทักษะในกิจกรรมนันทนาการ 4.36 .63 มากท่ีสุด 1 
9. ความรูและทักษะในกิจกรรมการเคลื่อนไหว 4.36 .65 มากท่ีสุด 2 

10. ความรูและทักษะในการตัดสินกฬีา 4.29 .69 มากท่ีสุด 4 
 รวม 4.26 .64 มากท่ีสุด  

 
 4.2.3 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานวิธีการสอนและการจัด        กิจกรรม
การเรียนการสอน 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานวิธีการสอนและการจัด          กิจกรรม
การเรียนการสอนอยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความ
ตองการมากที่สุดดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนพลศึกษาเปนอันดับที่ 1 รองลงมา
ดานการเรียนรูสภาพการเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคเปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความตองการมากดานวิธีการสอนพลศึกษาเปนอันดับสุดทาย 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 



ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา ดานวิธีการสอน

และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 ดานวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอน 
μ σ ระดับความ

ตองการ 
อันดับ 

1. การเตรียมการสอนพลศึกษา 4.20 .59 มาก 5 

2. การสอนพลศึกษาที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง 4.16 .65 มาก 6 

3. วิธีการสอนพลศึกษา 
3.1 วิธีการสอนแบบสั่งการ 

3.99 

4.08 

.71 

.65 

มาก 
มาก 

8 
(2) 

 3.2 วิธีการสอนแบบสาธิต 4.13 .72 มาก (1) 
 3.3 วิธีการสอนแบบมอบหมายงาน 3.96 .86 มาก (5) 
 3.4 วิธีการสอนแบบจับคู 4.03 .85 มาก (4) 
 3.5 วิธีการสอนแบบกลุมยอย 4.04 .84 มาก (3) 
 3.6 วิธีการสอนแบบรายบุคคล 3.75 1.08 มาก (6) 

4. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาพลศึกษา 4.21 .72 มากท่ีสุด 4 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการ

สอนพลศึกษา 
5.1 การอบอุนรางกาย 

4.37 

 

4.39 

.64 

 

.65 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

1 
 

(1) 
 5.2 ขั้นอธิบายและสาธิต 4.39 .67 มากท่ีสุด (2) 
 5.3 ขันฝกหัด 4.37 .63 มากท่ีสุด (3) 
 5.4 ขั้นนําไปใช 4.37 .65 มากท่ีสุด (4) 
 5.5 ขันสรุป 4.37 .67 มากท่ีสุด (5) 

6. การสอนโดยบูรณาการเขากับวชิาพลศึกษา 4.11 .89 มาก 7 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 
4.26 .75 มากท่ีสุด 3 

8. การเรียนรูสภาพการเรียนการสอน 4.36 .72 มากท่ีสุด 2 
 รวม 4.19 .54 มาก  

 
 4.2.4 ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานอยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย 
3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานเลือกใชสื่อและ
อุปกรณในการสอนเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของนักเรียนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดานเลือกใชสื่อการ
สอนเหมาะสมกับเน้ือหาและวัตถุประสงคการสอนเปนอันดับที่ 2 และความตองการมากดานผลิตสื่อการสอน



วิชาพลศึกษาจากวัสดุที่หางายในทองถิ่นเปนอันดับที่ 3 สวนความตองการมากดานนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชใน
การสอนพลศึกษาเปนอันดับสุดทาย รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา ดานการผลิตและ
การใชสื่อการสอน 
 

 ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน μ σ ระดับความ

ตองการ 
อันดับ 

1. เลือกใชสื่อการสอนเหมาะสมกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงคการสอน 
4.28 .60 มากที่สุด 2 

2. เลือกใชสื่อและอุปกรณในการสอนเหมาะสมกับ

เวลาและความสนใจของนักเรียน 
4.29 .54 มากที่สุด 1 

3. ผลิตสื่อการสอนวิชาพลศึกษาจากวัสดุที่หางายใน

ทองถิ่น 
4.20 .54 มาก 3 

4. ดัดแปลงอุปกรณการสอนเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
3.97 .83 มาก 4 

5. นักเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใชสื่อการสอน 3.74 .93 มาก 5 
6. หาแหลงวสัดุอุปกรณมาใชในการสอนพลศึกษา 3.74 .96 มาก 6 
7. นําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการสอนพลศึกษา 3.63 1.00 มาก 7 

 รวม 3.98 .55 มาก  
 
  
 4.2.5 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานการวัดและการประเมินผล   การเรยีน 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาดานการวัดและการประเมินผล     การเรียน
อยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการ
มากท่ีสุดดานการนําผลการวัดและประเมินผลมาใชเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดาน
การสรางเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษา และดานวิธีการวัดผลและการใหคะแนนในดาน
ตางๆ เปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความตองการดานการสรางขอทดสอบปลายภาคเปนอันดับสุดทาย 
รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 



 
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา ดานการวัดและ

การประเมินผลการเรียน 
 

 ดานการวัดและการประเมนิผลการเรียน μ σ ระดับความตองการ อันดับ 

1. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 4.13 .50 มาก 7 

2. การตัดสินในใหนักเรียนผานพฤติกรรมในดาน

ตาง ๆ ในการวดัและประเมินผลการเรียน 
4.14 .58 มาก 5 

3. การสรางขอทดสอบปลายภาค 4.07 .66 มาก 8 
4. วิธีการวัดผลและการใหคะแนนในดานตาง ๆ  

4.1 ในดานทักษะ 
4.21 

4.21 

.52 

.50 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

3 
(1) 

 4.2 ในดานคุณภาพ 4.21 .52 มากท่ีสุด (2) 
 4.3 ในดานทัศนคติ 4.21 .58 มากท่ีสุด (3) 

5. การวัดผลกอนการเรียนและหลังเรียนพลศึกษา 4.14 .65 มาก 6 
6. การประเมินผลระหวางเรียน 4.21 .60 มากท่ีสุด 4 
7. การสรางเกณฑในการวัดและประเมินผลการ

เรียนวิชาพลศึกษา 
4.25 .64 มากท่ีสุด 2 

8. การนําผลการวดัและประเมินผลมาใชเพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4.26 .57 มากท่ีสุด 1 

 รวม 4.18 .51 มาก  

 

 
 
4.3 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 
 
 4.3.1 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามเพศ 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามเพศ พบวา ครูชาย       มี
คาเฉลี่ย 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และครูหญิงมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40   จาก
คาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
 
 



ตารางที ่8 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามเพศ 
 

 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา ชาย หญิง 

  μ σ μ σ 

1. ดานหลักสูตร 3.65 .70 3.91 .79 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.23 .67 4.31 .56 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.11 .57 4.32 .42 
4. ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 3.96 .52 4.00 .59 
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.20 .55 4.15 .38 

 รวม 4.03 .46 4.16 .40 
 
 4.3.2 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามอายุ 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามอายุ พบวา ครูอายุ 20 – 30 
ป มีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมา คือ ครูอายุ 31 – 40 ป 
คาเฉลี่ย 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ครูอายุ 41 – 50 ป คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42และครู
อายุ 51 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ย 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียง
กัน รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที ่9 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามอาย ุ
 

ความตองการดานวิชาการ 20 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 ปข้ึนไป 

ของครูพลศึกษา μ σ μ σ μ σ μ σ 

1. ดานหลักสูตร 3.73 .67 3.86 .62 3.58 .99 3.33 .98 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.25 .44 4.34 .75 4.23 .59 3.90 .66 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.29 .42 4.10 .65 4.21 .45 4.18 .22 

4. ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 4.10 .68 3.93 .53 3.91 .40 3.92 .17 
5. ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียน 

4.19 .29 4.22 .65 3.97 .21 4.40 .47 

รวม 4.12 .34 4.09 .53 4.00 .42 3.95 .26 
 
  
 



 4.3.3  เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานดานพลศึกษา 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดานพลศึกษา พบวา ครูประสบการณ 1 – 9 ปมีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 รองลงมา คือ ครูประสบการณ 20 – 29 ป คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และครู
อายุ 10 – 19 ป มีคาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียง
กัน รายละเอียดดังตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพล
ศึกษา 
 

ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 1 – 9 ป 10 – 19 ป 20 – 29 ป 
 μ σ μ σ μ σ 

1. ดานหลักสูตร 3.76 .61 3.74 .74 3.71 .83 

2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.26 .55 4.23 .72 4.28 .62 

3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.22 .45 4.20 .71 4.14 .36 

4. ดานการผลิตและการใชสือ่การสอน 4.21 .65 3.87 .55 3.93 .42 

5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.11 .37 4.19 .62 4.21 .44 

รวม 4.11 .38 4.06 .57 4.06 .33 

  
 4.3.4 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามประสบการณใน

การสอนวิชาพลศึกษา 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามประสบการณในการสอน

วิชาพลศึกษา พบวา ครูประสบการณ 6 – 10 ปมีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.45 รองลงมา คือ ประสบการณ 1 – 5 ป คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ประสบการณ 
11 – 15 ป คาเฉลี่ย 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และครูประสบการณ 16 – 20 ป คาเฉลี่ย 3.95 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามประสบการณในการสอนวชิา

พลศึกษา 
 

ความตองการดานวิชาการ 1 – 5 ป 6 – 10 ป 11 – 15 ป 16 – 20 ป 

ของครูพลศึกษา μ σ μ σ μ σ μ σ 

1. ดานหลักสูตร 3.90 .57 4.07 .87 3.51 .72 3.70 .78 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.24 .54 4.45 .52 4.30 .67 4.08 .75 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอน 

4.29 .50 4.33 .44 4.13 .39 4.06 .77 

4. ดานการผลิตและการใชสือ่การสอน 4.20 .63 4.02 .45 3.86 .46 3.88 .57 
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.13 .36 4.40 .42 4.25 .53 4.00 .58 

รวม 4.16 .38 4.27 .45 4.01 .37 3.95 .57 
 
  4.3.5 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับ    
การศึกษาทางพลศึกษา 

  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาทาง     พลศึกษา 
พบวา ครูการศึกษาทางพลศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความตองการมากเปนอับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46 รองลงมา คือ ปริญญาตรี คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และครูสูงกวาปริญญาตรี
มีความตองการเปนอันดับสุดทาย คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามี
คาเฉลี่ยใกลเคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 12 
ตารางที ่12  เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับการศกึษา 
                  ทางพลศึกษา 

 
ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา 

ต่ํากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกวา 
ปริญญาตรี 

 μ σ μ σ μ σ 

1. ดานหลักสูตร 3.41 .96 3.64 .81 3.86 .64 

2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.66 .57 4.27 .56 4.21 .71 

3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 .50 4.18 .37 4.16 .67 

4. ดานการผลิตและการใชสือ่การสอน 4.33 .57 4.00 .57 3.91 .51 

5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.00 .00 4.25 .42 4.13 .59 

รวม 4.19 .46 4.07 .37 4.07 .51 

 
 



 4.3.6 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาทาง

วิชาเอกพลศึกษา 
 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาทางวิชาเอกพลศึกษา 
พบวา ครูวิชาโทพลศึกษา คาเฉลี่ย 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 มีความตองการมากกวาครูวิชาเอกพล
ศึกษา คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รายละเอียดดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามวุฒิการศกึษาทางวิชาเอก  พล

ศึกษา

 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา วิชาเอกพลศึกษา วิชาโทพลศึกษา 

  μ σ μ σ 
1. ดานหลักสูตร 3.73 .74 3.91 .58 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.24 .63 5.00 .00 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 .53 4.76 .33 
4. ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 3.96 .54 4.50 .70 
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.18 .51 4.00 .00 

 รวม 4.06 .44 4.45 .06 

         
    4.3.7เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามการปฏิบัติหนาที่ 
 ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามการปฏิบัติหนาที่ พบวา ครูผูสอนพล
ศึกษาและครูผูสอนวิชาอื่นๆ มีความตองการมากเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 
รองลงมา คือ ครูประจําชั้นและครูผูสอนพลศึกษาในชั้นเรียน คาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36และ
ครูผูสอนพลศึกษาอยางเดียวมีความตองการเปนอันดับสุดทาย คาเฉลี่ย 4.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 
จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่14 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามการปฏิบัติหนาท่ี 
ความตองการดานวิชาการของ 

ครูพลศึกษา 
ครูผูสอนพลศึกษา

อยางเดียว 
ครูประจําชั้นและ

ครูผูสอนพลศึกษา

ในชั้นเรียน 

ครูผูสอนพลศึกษา

และครูผูสอนวชิา

อื่นๆ 
 μ σ μ σ μ σ 
1. ดานหลักสูตร 3.58 .72 3.94 .81 4.03 .69 
2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.15 .65 4.57 .53 4.40 .59 
3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.10 .56 4.30 .23 4.35 .52 

4. ดานการผลิตและการใชสือ่การสอน 4.05 .53 3.67 .59 3.89 .54 
5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.15 .54 4.21 .20 4.24 .48 

รวม 4.00 .46 4.17 .36 4.21 .39 
 
 4.3.8 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับชั้นที่ทําการ
สอนวิชาพลศึกษา 
  ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับชั้นท่ีทําการสอนวิชาพล

ศึกษา พบวา ครูที่ทําการสอนชั้นประถมที่ 5 มีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉล่ีย 4.11 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.51 รองลงมา คือ ชั้นประถมปที่ 2 คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และครูชั้นประถมป
ที่ 1 คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 สวนครูชั้นประถมปที่ 3 เปนอันดับสุดทาย คาเฉลี่ย 4.04 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาจําแนกตามระดับช้ันที่ทําการสอน

วิชาพลศึกษา 
 

ความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษา ช้ันประถมที่ 1 ช้ันประถมที่ 2 ช้ันประถมที่ 3 ช้ันประถมที่ 4 ช้ันประถมที่ 5 ช้ันประถมที่ 6 

 Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานหลักสูตร 3.68 .74 3.69 .75 3.75 .79 3.79 .83 3.88 .70 3.78 .76 

2. ดานทักษะเนื้อหาวิชา 4.40 .71 4.40 .73 4.28 .76 4.32 .76 4.27 .67 4.20 .68 

3. ดานวิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.12 .64 4.11 .67 4.11 .68 4.04 .69 4.16 .67 4.12 .64 

4. ดานการผลิตและการใชส่ือการสอน 3.81 .63 3.84 .62 3.93 .60 4.04 .53 4.03 .51 3.96 .53 

5. ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 4.24 .59 4.26 .62 4.10 .59 4.14 .62 4.20 .58 4.19 .58 

รวม 4.06 .52 4.07 .54 4.04 .54 4.05 .57 4.11 .51 4.05 .50 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
   สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

 5.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 67.1 แบบสอบถามเปน

หญิง 25 คน คิดเปนรอยละ 32.9 อายุ 31 ถึง 40 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 46.1 ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานดานพลศึกษา 10 ถงึ 19 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 38.2 ประสบการณในการสอนวชิาพล

ศึกษา 11 ถึง 15 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 36.8 ระดับการศึกษาทางพลศึกษาปริญญาตรี จํานวน 37 

คน คิดเปนรอยละ 48.7 วุฒิการศึกษาทางวชิาเอกพลศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 97.4 ปจจุบัน

ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนพลศึกษาอยางเดียว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 64.5 ระดับชั้นท่ีทําการสอนวิชาพล

ศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 44.3  

 5.1.2 ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษา 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาในภาพรวมอยูในระดับตองการมาก       

คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานทักษะ

เน้ือหาวิชาเปนอันดับที่ 1 รองลงมามีความตองการมากดานวธิีการสอนและจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ

ดานการวัดและประเมินผลการเรียนเปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความตองการดานหลักสูตรเปนอันดับสุดทาย  

  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานหลักสูตรอยูในระดับตองการมาก 

คาเฉลี่ย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานการ

จัดทํากําหนดการสอนเปนอันดับที่ 1 รองลงมามีความตองการมากที่ดานการเขียนแผนการสอนเปนอันดับที่ 2 

และตองการมากดานการสรางความรูความเขาใจในเรื่องหลกัสตูรพลศึกษาเปนอันดับที่ 3 สวนความตองการ

ปานกลางดานการวิจัยเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเปนอันดับสุดทาย  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานทักษะและเนื้อหาวิชาอยูในระดับ

ตองการมากที่สดุ คาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมาก

ที่สุดดานความรูและทักษะในกิจกรรมนันทนาการเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดานความรูและทักษะใน         

กิจกรรมการเคลื่อนไหว และดานความรูและทักษะในกิจกรรมเขาจังหวะเปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความ

ตองการมากดานความรูและทักษะในเทเบิลเทนนิสเปนอันดับสุดทาย  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานวิธีการสอนและการจัด          

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เม่ือพิจารณารายดาน 



พบวา ความตองการมากที่สุดดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนพลศึกษาเปนอันดับที่ 

1 รองลงมาดานการเรียนรูสภาพการเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดคลองกบั

วัตถุประสงคเปนอันดับที่ 2  และ 3 สวนความตองการมากดานวิธีการสอนพลศึกษาเปนอันดับสุดทาย  

  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานอยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย 

3.98 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความตองการมากที่สุดดานเลือกใชสื่อและ

อุปกรณในการสอนเหมาะสมกับเวลาและความสนใจของนักเรียนเปนอันดับที่ 1 รองลงมาดานเลือกใชสื่อการ

สอนเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคการสอนเปนอันดับที่ 2 และความตองการมากดานผลิตสื่อการสอน

วิชาพลศึกษาจากวัสดุที่หางายในทองถิ่นเปนอันดับที่ 3 สวนความตองการมากดานนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชใน

การสอนพลศึกษาเปนอันดับสุดทาย  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาดานการวัดและการประเมินผลการ

เรียนอยูในระดับตองการมาก คาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ความ

ตองการมากที่สดุดานการนําผลการวัดและประเมินผลมาใชเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนเปนอันดับที่ 1 

รองลงมาดานการสรางเกณฑในการวัดและประเมินผลการเรียนวิชาพลศึกษา และดานวิธีการวัดผลและการให

คะแนนในดานตางๆ เปนอันดับที่ 2 และ 3 สวนความตองการดานการสรางขอทดสอบปลายภาคเปนอันดับ

สุดทาย  
 5.1.3 เปรียบเทียบความตองการดานวิชาการของครดูานพลศึกษา 
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษา พบวา ครูชาย  มีคาเฉลี่ย 4.03  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และครูหญิงมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40   จากคาเฉลี่ย

ดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามอายุ พบวาครูอายุ20 – 30 

ป มีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมา คือ ครูอายุ  

31 – 40 ป คาเฉลี่ย 4.09 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 ครูอายุ 41 – 50 ป คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.42และครูอายุ 51 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ย 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะ

เห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามระยะเวลาในการปฏบิัติงาน

ดานพลศึกษา พบวา ครูประสบการณ 1 – 9 ปมีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.38 รองลงมา คือ ครูประสบการณ 20 – 29 ป คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 และ

ครูอายุ 10 – 19 ป มีคาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ย

ใกลเคียงกัน  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามประสบการณในการสอน

วิชาพลศึกษา พบวา ครูประสบการณ 6 – 10 ปมีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.45 รองลงมา คือ ประสบการณ 1 – 5 ป คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 



ประสบการณ 11 – 15 ป คาเฉลี่ย 4.01 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และครูประสบการณ 16 – 20 ป 

คาเฉลี่ย 3.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  

  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาทาง     พล

ศึกษา พบวา ครูการศึกษาทางพลศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความตองการมากเปนอับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.19 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 รองลงมา คือ ปริญญาตรี คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และครูสูง

กวาปริญญาตรีมีความตองการเปนอันดับสุดทาย คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 จากคาเฉลี่ย

ดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  
  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาทางวชิาเอกพล

ศึกษา พบวา ครูวิชาโทพลศึกษา คาเฉลี่ย 4.45 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06 มีความตองการมากกวาครู

วิชาเอกพลศึกษา คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44  

  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามการปฏิบัติหนาที่ พบวา 

ครูผูสอนพลศึกษาและครูผูสอนวิชาอื่นๆ มีความตองการมากเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.39 รองลงมา คือ ครูประจําชั้นและครูผูสอนพลศึกษาในชั้นเรยีน คาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.36และครูผูสอนพลศึกษาอยางเดียวมีความตองการเปนอันดับสุดทาย คาเฉล่ีย 4.00 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  

  ความตองการดานวิชาการของครูดานพลศึกษาจําแนกตามระดับชั้นท่ีทําการสอนวิชา

พลศึกษา พบวา ครูที่ทําการสอนชั้นประถมที่ 5 มีความตองการเปนอันดับที่ 1 คาเฉลี่ย 4.11 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 รองลงมา คือ ชั้นประถมปที่ 2 คาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และครูชั้น

ประถมปที่ 1 คาเฉลี่ย 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 สวนครูชั้นประถมปที่ 3 เปนอันดับสุดทาย 

คาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 จากคาเฉลี่ยดังกลาวจะเห็นวามีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน  

 

5.2  อภิปรายผล  
 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความตองการดานวิชาการของครูพลศึกษาระดบัประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. สภาพโดยท่ัวไปของครูผูสอนพลศึกษาสวนใหญเปนชายจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

เปนครูผูสอนพลศึกษาและสอนวิชาอื่นๆตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 มีอายุระหวาง 20 – 50 ป มี

ประสบการณสอนพลศึกษาตั้งแต 1 – 20 ป จากขอมูลขางตนเปนท่ีนาสังเกตวา ครูผูสอนพลศึกษาสวนใหญ

เปนเพศชาย ผูวิจัยมีความเห็นวามีความเหมาะสมกับการสอนพลศึกษาอยางยิง่ทั้งน้ีในการสอนพลศึกษาน้ัน

ตองอาศัยกิจกรรมทางพลศึกษาเปนสื่อ ผูสอนมีความจาํเปนตองมีรางกายที่แข็งแรงสมบูรณสามารถสอนและ

สาธิตทักษะทางพลศึกษาและกฬีาไดอยางถกูตองชัดเจน นอกจากน้ีครูผูสอนพลศึกษามีภารกิจในการสอน

คอนขางมากนอกจากการสอนพลศึกษาแลวยังตองสอนวชิาอื่นๆดวยตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  ทั้งน้ีเปน

เพราะวาสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติมีนโยบายในการแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนพลศึกษาโดยให



แนวแกผูปฏิบัติแกผูบริหารโรงเรียนใหจัดครูผูสอนในระดับประถมศึกษาสามารถสอนไดทุกวิชา ดังน้ัน

ครูผูสอนพลศึกษาสวนใหญจึงตองสอนวชิาอื่นดวย นอกเหนือจากวิชาพลศึกษา 
 2. การศึกษาความตองการดานวิชาการของครพูลศึกษา 

     2.1 ดานหลักสูตร 

     2.1.1 ครูผูสอนพลศึกษาทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความตองการดานหลักสูตรวิชาการ

อยางมากและเปนความตองการที่ไมแตกตางกันโดนเฉพาะอยางยิ่งการจัดการกําหนดการสอนมาเปนอันดับ 1 

การเขียนแผนการสอนมาเปนอันดับ 2 การสรางความเขาใจในเรื่องหลักสูตรมาเปนอันดับ 3 ผูวิจัยมีความเห็น

วาครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงตองการความชวยเหลือในการแนะนําในดานของหลักสูตรเปน

อยางมากเพราะวาจากการที่ผูวจิัยไดศึกษาขอมูลจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษา

กรุงเทพมหานครพบวาครูพลศึกษไดรับความรูหรือกานิเทศในดานวิชาการทางหลักสูตรคอนขางนอย ดังน้ันจึง

ควรมุงเนนใหการชวยเหลือแนะนําครูสอนพลศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตรพลศึกษาเชนการ

จัดการอบรม การประชุม การสมัมนา การนิเทศแบบสังเกตการสอนเปนตน เพื่อใหครูพลศึกษามีความรูความ

เขาใจในการใชหลักสูตรอยางถกูตองสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษไดสอดคลองกับหลักสูตร 

อันจะนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนพลศึกษา 
    2.1.2 ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในดานหลักสูตรเกี่ยวกับ

วิชาการอยูมากโดยครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในเรื่องการจัดทํากําหนดการสอนใน

วิชาพลศึกษาและการเขียนแผนการสอนดังน้ันแสดงใหเห็นวาครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษาตองการ

ความชวยเหลือในเรื่องการทํากาํหนดการสอนและการเขียนแผนการสอนผูวิจยัมีความเห็นวาการที่ครูผูสอนพล

ศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในดานหลักสูตรในเรือ่งของการจัดทาํกําหนดการสอนและการเขียน

แผนการสอนเปนเพราะวิชาพลศึกษาเปนวิชาที่ไดรับการสนใจเอาใจใสคอนขางนอยจึงทําใหครผููสอนพลศึกษา

ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดานวิชาการหลกัสูตรในสวนของการจัดทํากําหนดการสอนและการเขียน

แผนการสอน 
 

              2.2 ดานทักษะและเนื้อหาวิชา 

  2.2.1  ครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตองการในดานทักษะและ

เน้ือหาวิชาอยูในระดับมากในเรื่องเนื้อหาวิชาดานกิจกรรมนันทนาการ,กิจกรรมเขาจังหวะ,กิจกรรมการ

เคลื่อนไหวและเปนความตองการที่ไมแตกตางกนัแสดงวาครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความ

ตองการที่จะพฒันาศักยภาพของตนเองในทุกเรื่องในดานทักษะและเนื้อหาวิชา เพ่ือนําไปประกอบการเรียนการ

สอนใหดียิ่งขึ้นท้ังน้ีเพราะเนื้อหาวิชาพลศึกษามีความแตกตางจากวิชาทั่วๆไปที่มีการสอนอยูในโรงเรียน วิชาพล

ศึกษาตองมีการปฏิบัติ ตองอาศัยสมรรถภาพทางกาย อาศัยความรูและทักษะในกิจกรรมที่มีการสอนและสาธิต

เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดประสบการณการเรียนรู เกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาพลศึกษานําไปใชในชีวิตประจําวันได วร

ศักด์ิ เพียรชอบ ( 2527 )ไดกลาววาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษานอกจากที่จะตองใหนักเรียนไดมีรางกายที่



แข็งแรงสมบูรณแลวยังมุงเนนใหนักเรียนไดมีทัศนคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพดวยการออกกําลงักายและเลน

กีฬาเปนประจําอีกดวย 
 2.2.2  ครูผูสอนที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในดานทักษะและเนื้อหาวิชาอยูในระดับ

มากโดยครูผูสอนที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในเรื่องกจิกรรมนันทนาการ,กิจกรรมการเคลื่อนไหว,

กิจกรรมเขาจังหวะ โดยผูวจิัยมีความคิดเห็นวา ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษาไดมองเห็นถึง

ความสําคัญและจําเปนในดานทักษะและเนื้อหาวิชาเกิดความตระหนักวา จะตองพัฒนาตนเองในดานน้ีใหดี

ยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกดิความม่ันใจในการสอนและสามารถพัมนาการเรียนการสอนวชิาพลศึกษาใหประสบความสําเร็จ

ได ซึ่งสอดคลองกับงาน สมพศ  บุตรา ( 2530 ) ซึ่งสรุปวาความรูในดานทักษะและเนื้อหาในกิจกรรมตางๆ

เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิง่สหรับครูผูสอนพลศึกษา เม่ือครูผูสอนพลศึกษามีความรูในดานทักษะและเนื้อหาวิชาใน

กิจกรรมตางๆจะทําใหครูมีความเชื่อม่ันในการสอนวิชาพลศึกษามากขึ้น ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนวชิาพล

ศึกษาประสบความสําเร็จมากยิง่ขึ้น 
 เปนท่ีนาสังเกตวาบางรายขอของความตองการในดานทักษะและเนื้อหาวิชาอาจจะเปนในเรื่อง

ของความรูและทักษะในกีฬาฟุตบอล,ความรูและทักษะในกฬีาวอลเลยบอล,ความรูและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส 

ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ครูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในดานเน้ือหาดังกลาวเปน

เพราะวา ไมมีความถนัดในดานกีฬาฟุตบอล วอลเลยบอล เทเบิลเทนนิส และกิจกรรมกีฬา กรีฑา จึงมีความ

ตองการอยูในระดับมากพอสมควร 
 2.3 ดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.3.1 ครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและหญงิมีความตองการดานวิชาการในสวนของการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมากซึ่งในเรื่องที่มีความตองการมากที่สุดคือในดานการเรียนรูสภาพการ

สอน,ในดานกิจกรรมการเรียนการสอน ตองการสอนใหเด็กมีนํ้าใจเปนนักกีฬามีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ดี

ตอการเรียนวิชาพลศึกษา ทั้งน้ีเปนเพราะวา ครูผูสอนมีเวลาในการสอนในแตละครั้งนอย ไมสามารถที่จะสอน

ใหเด็กมีนํ้าใจเปนนักกีฬา มีระเบียบวินัย และทศันคติที่ดีตอวิชาพลศึกษาไดสําเร็จมากที่สุด ดังงานวิจัยของ 

พงษศักด์ิ  สนเทศ ( 2527 หนา 124 ) ที่วาครูพลศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการสอน

ดานการปลูกฝงจริยธรรมและคณุธรรมในระดับประจํา คือ การสอนใหมีระเบียบวินัย สวนคุณธรรมจริยธรรม

ดานอื่นๆเชนการชวยเหลือซึ่งกนัและกัน ความรับผิดชอบ ความขยันหม่ันเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ความ

เสียสละ ความอดทนอดกลั้น ความสามัคคี การมีทัศนคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา และความมีนํ้าใจเปนนักกีฬาน้ัน 

ครูพลศึกษาไดทําการสอดแทรกในขณะที่ทําการสอนนอยมากทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ครูมีเวลาในการสอนนอย

เกินไป สถานการณในการเรียนการสอนไมเอ้ืออํานวยตอการสอดแทรกคุณธรรมเหลาน้ี นอกจากนี้ยังพบวาครู

พลศึกษาไดสอนเรื่อความมีน้ัาใจเปนนักกีฬาทุกครั้งในชัว่โมงพลศึกษา แตไมคอยจริงจังกับการสอนเทาท่ีควร 

เน่ืองจากไมมีเอกสาร ไมมีหนังสือที่จะใชคนควาในการเตรียมการสอนและมีเวลาในการสอนพลศึกษานอย

เกินไป ทําใหไมสามารถบรรจุเน้ือหาเรื่องน้ีเขาไปในการสอนมากเทาท่ีควร  
 โดยสวนรวมพฤติกรรมดานการดําเนินการเรียนการสอนแลว ครูพลศึกษาเกือบทั้งหมดจะ

มุงสอนทักษะทางกีฬาเปนสําคัญ  ทั้งน้ีเพราะจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดขึ้นโดยกลุมโรงเรียนเปนผูกําหนด



และสัดสวนการใหคะแนนสําหรับวัดประเมินผลวิชาพลศึกษาน้ันสวใหญจะเปนคะแนนในดานทักษะกีฬา ฉน้ัน

สวนประกอยอืน่ๆท่ีหวังจะใหเกิดขึ้นกับผูเรียนจากการเรียนพลศึกษาในแตละคาบ0 
 2.3.2 ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในดานวิธีสอนและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนอยูมากในเรื่องการเรยีนรูสภาพการสอน,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการมี

ระเบียบวินัยมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาพลศึกษาฉน้ันผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ครูผูสอนวิชาพลศึกษาที่มีวุฒิ

ทางพลศึกษามีความตองการในเรื่องสวนที่เปนการสอนใหเด็กมีนํ้าใจเปนนักกีฬา การมีระเบียบวินัย การมี 
ทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาพลศึกษามากที่สุดน้ันเปนสิ่งที่ดี ที่ครูผูสอนพลศึกษาไมไดสอนเด็กโดยมุงเนนแต

ชัยชนะแตเพียงอยางเดียวแตยงัมุงเนนใหเด็กเลนกีฬาอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาพล

ศึกษา 
 2.4 ดานการผลิตและการใชสื่อการสอน 

 2.4.1 ครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตองการในดานวิชาการในสวนของ

การผลิตและการใชสือ่การสอนอยูในระดับมากโดยครูผูสอนพลศึกษามีความตองการมากที่สดุในเรื่อง การ

เลือกใชสื่อและอุปกรณการสอนพลศึกษาเหมาะสมกับเวลาในการสอนมากที่สดุรองลงมาเปนดานการใชสื่อ

เหมาะสมกับเวลาและเนื้อหาของวชิและวัตถุประสงค ดังน้ันผูวิจัยจงึมีความเห็นวา ครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงมีความตองการเรื่อง การหาแหลงสื่อและอุปกรณการสอนพลศึกษาน้ัน เปนเพราะวา 

ครูผูสอนพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ตองการการชวยเหลือในเรื่องการหาแหลงสื่อและอปุกรณการสอน

พลศึกษาที่มีบริการใหเปลาหรือการใหแบบสนับสนุนสงเสริมสื่อและอุปกรณการกีฬาจากหนวยงานเอกชนตางๆ 

ดังที่ วรศักด์ิ  เพียรชอบ (2527 หนา 25 ) ไดกลาววาการสอนพลศึกษาที่จะไดผลดีน้ัน นอกจากการมีเวลา

แลวจะตองมีสื่อและอุปกรณอยางเพียงพออกีดวย 
 เปนท่ีนาสังเกตวา ครูผูสอนพลศึกษามีความตองการดานวิชาการเกือบทุกรายการ ยกเวนใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการดูแล การเกบ็รักษา และการซอมแซมอุปกรณในการสอนพลศึกษา ผูวิจยัมีความเห็นวาเหตุที่

เปนเชนน้ีเพราะวา ครูผูสอนพลศึกษามีความสนใจในดานการผลิตและใชสื่อการสอน และเห็นความสําคัญของ

การสนพลศึกษาโดยการใชสื่อการสอน 
 2.4.2 ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษา มีความตองการในดานการผลติและการใชสื่อ

การสอนอยูในระดับมากโดยในเรื่องที่มีความตองการมากที่สุดคือ การใชอุปกรณเหมาะสมกับความสนใจของ

นักเรียน, และการใชสือ่เหมาะสมกับเนื้อหาวัตถุประสงค แสดงใหเห็นวาครูผูสอนพลศึกษามีความตองการ

ความชวยเหลือ แนะนําเกี่ยวกบัการผลิตและการใชสือ่เปนอยางมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุที่ครูผูสอนพล

ศึกษามีความตองการในเรื่องการผลิตและใชสือ่การสอนเปนเพราะวา สื่อการสอนทําใหนักเรียนมีความรูความ

เขาใจตรงกัน และเขาใจงายขึ้น ดังงานวิจัยของ อัจฉราลักษณ  ปนทับทิม ( 2527 : 60 ) สรุปวาอุปกรณการ

สอนจะชวยทําใหเน้ือหาของบทเรียนเปลี่ยนจากนามธรรมเปนรูปธรรม ที่ทําใหนักเรียนเขาใจงายขึ้น 
 เปนท่ีนาสังเกตวา ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความ

ตองการที่ใกลเคียงกันโดยผูวิจยัมีความเห็นวา ครูพลศึกษาที่มีความสนใจและตองการพัฒนาคุณภาพการสอน



พลศึกษาในดานการผลิตและการใชสือ่การสอนเหมาะกับบทบาทหนาท่ีของความเปนครู เปนผูที่มีความ

รับผิดชอบตอการสอน 
 จากปญหาความตองการดังกลาว จึงเห็นควรที่จะหาทางแกไขโดยใหศึกษานิเทศกจังหวัด

ประสานงานกับกลุมโรงเรียน จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อการสอนในราคาถูก

จากแหลงวัสดุทีห่างายในทองถิน่และมีประสิทธิภาพและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของสือ่ 

ตลอดจนมีการนิเทศดานสื่อการสอนภายในโรงเรียน เพ่ือเปนแรงกระตุนใหครูสนใจผลิตและใชสื่อการสอน

อยางเหมาะสม 
 2.5 ดานการวัดและประเมินผลการเรียน 

 2.5.1 ครูผูสอนพลศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีความตองการดานการวัดและประเมินผล

การเรียนอยูในระดับมากโดยในเรื่องของการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนมี

ความตองการอยูในระดับมากดังน้ันผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ครูผูสอนพลศึกษาทั้งชายและหญิงมีความ

ตองการในเรื่องการนําผลการวดัและประเมินผลเพื่อไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนมากเปนเพราะวา 

ครูผูสอนพลศึกษาไมมีความรูความเขาใจในการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการ

สอนของครูผูสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ พัชรี  ศิลปไชย ( 2534 : 40 ) ที่พบวาครูผูสอนพลศึกษามี

ความรูความเขาใจในการนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนได ซึ่งหลักการวดั

และการประเมินผลเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติตอการวัดผล เพราะหากวาไมมีความรูความเขาใจใน

เรื่องน้ี ก็จะทําใหการวัดผลเกิดการผิดพลาด บกพรอง ไมเปนไปตามระเบียบของการวัดและประเมินผล ดังที่ 

ศิลปชัย  สุวรรณธาดา ( 2524 : 25 ) กลาววาครูผูสอนพลศึกษาจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการวดัและ

ประเมินผลพลศึกษา จึงจะวัดไดอยางถูกตอง 
 วิธีการแกปญหาดังกลาว ไดแก การจัดอบรมเกี่ยวกับการวดัและประเมินผลพลศึกษาและ

เผยแพรความรูในเรื่องน้ีทางเอกสารและสิ่งพิมพ 
 2.5.2  ครูผูสอนที่มีวุฒิทางพลศึกษาที่มีความตองการในเรื่องการนําผลการวดัและ

ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนเนื่องจากตองการนําผลของการวัดและประเมินผลไปใชเพ่ือปรับปรุง

การเรียนการสอนแสดงวาครูผูสอนพลศึกษามีปญหาในเรื่องการนําผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่ง

ไดแกเรื่องวิธีการวัดผลและการใหคะแนนตางๆเชน ดานทักษะ ดานคุณภาพ ดานทัศนคติ ดังนั้นผูวิจัยมี

ความเห็นวา การที่ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตองการในเรื่องการนําผลการวดัและ

ประเมินผลเปนเพราะวา ครูผูสอนพลศึกษาที่มีวุฒิทางพลศึกษามีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาการเรียนการสอน

พลศึกษาใหมีคุณภาพ โดยการใชผลการวัดและประเมินผลไปใชเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน แตยังขาด

ความรูความเขาใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและเปนขั้นตอน หากไดรับคําแนะนําจากผูนิเทศก็จะทําใหการ

เรียนการสอนพลศึกษาไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธภิาพ 
 2.5.3  ครูผูสอนพลศึกษาที่มีประสบการณการสอนมาก และครูผูสอนที่มีประสบการณนอย

มีความตองการที่ไมเหมือนกันครูผูสอนพลศึกษาที่มีประสบการณการสอนมากมีความตองการในเรื่องการสราง

เกณฑในการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาสวนครูผูสอนที่มีประสบการณนอยมีความตองการในเรื่อง



หลักการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา ผูวิจยัมีความเห็นวา การที่ครูผูสอนพลศึกษาที่มีประสบการณการ

สอนมากตองการในเรื่องการสรางเกณฑในการวัดผลและประเมินผลวิชาพลศึกษามากเปนเพราะวา ครูผูสอน

พลศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนตอการสรางเกณฑการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชร ี ศิลปไชย ( 2534 : 45 ) สรุปวา ครูผูสอนพลศึกษามีปญหาในเรื่องการสราง

เกณฑการวัดและประเมินผลพลศึกษา การนําผลการวัดและประเมินผลไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และหลักการวัดและประเมินผล สวนครูพลศึกษาที่มีประสบการณการสอนนอยตองการในเรื่องหลักการวัดและ

ประเมินผลพลศึกษา ผูวิจัยมีความเห็นวา ครูผูสอนที่มีประสบการณการสอนนอยตองการทราบหลักการวัดและ

ประเมินผลพลศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือที่จะไดนําไปปฏิบัติใหถูกตองดังน้ันในการแกปญหาในเรื่องการวัดและ

ประเมินผลพลศึกษา เพ่ือใหไดความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันจะทําให

ครูผูสอนพลศึกษาเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา 
 จะสังเกตไดวา ทั้งครูผูสอนพลศึกษาที่มีประสบการณการสอนมากและครูผูสอนพลศึกษา

การสอนนอยมีคาเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน ผูวิจยัมีความเห็นวาการเปนเชนน้ีเพราะวา ครูผูสอนพลศึกษาทั้งสอง

ประเภท มีความรูความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนเปนอยางดี และใกลเคียงกัน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั  
 1. สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาอยางชัดเจน จริงจังตอเน่ืองโดยกําหนดเปนนโยบายในการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาของจงัหวดักรุงเทพมหานครและที่สําคัญคือ จะตองจัดสรรงบประมาณใหสําหรับที่จะ

ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครูผูสอนพลศึกษา พัฒนาสื่อและพัฒนาระบบการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลได 
 2. ควรมีการวางแผนในการพฒันาคุณภาพครูผูสอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา โดย

จัดใหมีการอบรม สัมมนา ประชุม และประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือใหสอดคลองกบั

นโยบายของจงัหวดักรุงเทพมหานคร และเพื่อใหครูผูสอนพลศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกบันโยบายการใช

หลักสูตร ทักษะเนื้อหาวิชาวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซึ่งในเรื่องดังกลาวขางตนน้ี 

จากแบบสอบถามความตองการดานวิชาการครูผูสอนพลศึกษามีความตองการมากและมากเกอืบทุกรายการ 

ดังน้ันจึงควรจะมีการเรงรัดพัฒนาใหมีความตองการของครูผูสอน นอกจากน้ียังทําใหครูผูสอนพลศึกษามี

โอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปนการเปดโลกทัศนใหกับครูผูสอนไดมีวิสยัทัศนที่กวางไกล

จากเดิม 
 3. ศึกษานิเทศกควรใหความรูแกครูผูสอนในดานวิธีการสอนที่ทันสมัยทันตอการปลี่ยน

แปลงในโลกปจจุบัน เชนการสอนพลศึกษาโดยการใชกระบวนการ การนําเทคโนโลยีมาใชในการสอนพลศึกษา

การสอนพลศึกษาโดยใชกระบวนการตนเอง และการวัดประเมินผลโดยใชการประเมินตามสภาพจริง 



           4. ศึกษานิเทศกจังหวัด / อําเภอ  ควรวางแผนรวมมือในการจัดทําปฏิทินแลวปฏิบัติการ

นิเทศตามปฏิทินท่ีวางไวอยางจริงจังและทั่วถงึ ครูผูสอนพลศึกษาทุกคนควรมีโอกาสไดรับการนิเทศ โดยแบง

โรงเรียนเปาหมายที่รับผิดชอบในการนิเทศออกเปนเขตปฏิบัติการ และกําหนดเกณฑนิเทศไวอยางนอยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน และเมื่อสิ้นภาคเรียนแลวควรนําผลของการนิเทศของแตละเขตมาสรุปและหาแนวทาง

ในการแกไขปญหา ตลอดจนนาํขอมูลเหลาน้ันมาใชในการวางแผนการนิเทศในภาคเรียนตอไป 
 5. ควรมีการใหความรูความเขาใจแกผูบริหารโรงเรียนใหสามารถจัดกิจกรรมการนิเทศ

ภายในโรงเรียนไปใชในการสอนวิชาพลศึกษาของครูผูสอนพลศึกษาได จะทําใหครูผูสอนเกิดการพัฒนาตนเอง

มีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาวิธีสอนยและกจิกรรมแปลกๆใหมๆมาใชในหองเรียนได 
 6. ควรจัดใหมีการประกวด/แขงขันความสามารถในการสอนวชิาพลศึกษาของครูระดับ

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อเปนการกระตุนใหครูผูสอนพลศึกษาทุกคน

พัฒนาคุณภาพการสอนของตนเอง เกิดความคิดสรางสรรคในการสอนเพิ่มขึ้น 
 7. ครูผูสอนพลศึกษาที่มีความตองการดานอื่นๆไดแก ตองการใหมีการจัดการอบรม 

สัมมนา ประชุม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการตองการคูมือประกอบการสอนพลศึกษา ตองการการ

สนับสนุนอุปกรณกีฬาและสิง่อํานวยความสะดวกทางดานพลศึกษา และตองการใหผูสอนพลศึกษาไดสอนวชิา

พลศึกษาแตเพียงวชิาเดียว จะทําใหนําความรูความสามารถทางพลศึกษา มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

พลศึกษาไดอยางเต็มท่ี 
 นอกจากน้ี ครูผูสอนพลศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนระหวางโรงเรียน ควรจัดสง

เอกสารคําแนะนํากติกาใหมๆ และความกาวหนาทางพลศึกษาหรือทางการกีฬา ควรมีการนิเทศติดตามผลเปน

ประจําและตอเน่ือง และควรนาํขอมูลจากโรงเรียนไปวิจัยเพื่อใหรูปญหาที่แทจริง และจะไดชวยเหลือไดถูกตอง

ตามปญหาของโรงเรียนและครผููสอนพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 
  

 5.3.2 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ตอไป 
  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางของความตองการทางดานวิชาการ ของครูพลศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียน

การสอนวชิาพลศึกษาในระดับตางๆไดดียิ่งขึ้นตอไป 
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