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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการ
จัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 กลุม
ตัวอยางเปนนิสิตซึ่งกําลังศึกษารายวิชาพลศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 400 คน เปนเพศชาย 174 
คน เพศหญิง 226 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
ทดสอบคาเอฟ เปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธีแอลเอสดี และกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลการวิจัยพบวา  (1) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนรู รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (2) ความคิดเห็น
ที่มีตอการจัดการเรียนรู รายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 
ของนิสิตชาย แตกตางกับ นิสิตหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนรู รายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 ของนิสิต
คณะวิทยาการจัดการ แตกตางกับ นิสิตคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู/รายวิชาพลศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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Abstract  
This study was intended to study and compare Opinions of students towards learning and 

teaching management of physical education in Bansomdejchaopraya rajabhat University, academic 
year 2012. The 400 proportional stratified randomly sampling were 174 males and 226 females. The 
writer’s constructed questionnaire (r= .92) was used to collect the data. After the data were 
statistically treated for percentage, mean, standard, deviation, t-test, and F-test with pair test by 
LSD’s method and the statistics significance at .05 level. The findings were as follows: (1) The 
students’ opinions as a whole towards learning and teaching management of Physical Education in 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Academic Year 2012 were at a high level. (2) The 
differences between male and female students’ opinions towards learning and teaching management 
of Physical Education in Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Academic Year 2012 were 
significant differences at .05 level. (3) The students’ opinions among Faculties regarding Faculty of 
Education, Faculty of Science and Technology, Faculty of Humanities and Social Sciences, and 
Faculty Management towards learning and teaching management of Physical Education in 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Academic Year 2012 were significant differences at .05 
level. 

 

Keywords: Learning /Physical education/ Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 

บทนํา 
มหา วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏบ า นสม เ ด็ จ -

เจาพระยา ประกอบดวยทั้งสิ้น 4 คณะ คือ คณะ
ครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะ
วิทยาการจัดการ โดยในแตละคณะมีภารกิจ
หลักในการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพ โดยทุก
คณะจะตองไดสิทธเลือกที่จะไดรับการศึกษา
จากสาขาวิชาพลศึกษาเพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มี
บุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีหรือมีสวนรวมทาง
กิจกรรมพลศึกษา มีอุปนิสัย รางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสามารถอยูรวมกันในสังคม

ไดอยางเปนสุข  ปจจัยสําคัญอีกประการที่จะ
สนับสนุนใหนิสิตสามารถศึกษาจนสําเร็จ
หลักสูตร คือการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทั้งทางดานผูสอน 
ดานหลักสูตรการเรียนรู  และดานอาคาร
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก                      

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของรายวิชาพลศึกษา 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร เพื่อคุณภาพชีวิต โดย
ถือเปนวิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ประกอบดวยเนื้อหาสาระของ 4 กลุม
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วิชาไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุม
วิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร และ
กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   โดยตองจัดบูรณาการเนื้อหาสาระ
เขาดวยกัน เพื่อใหเห็นการเชื่อมโยงขององค-
ความรู และการใชประโยชน จึงจัดเปน
รายวิชาบังคับทั้งหมดทุกคนตองเรียน ทั้งใน
ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 

โดยรายวิชาพลศึกษาไดจัดอยูในกลุม
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยใชช่ือวิชาวา วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 
แบงการศึกษา ออกเปน 6 บทเรียน แบงได
ดั ง นี้  บท เ รี ย น ที่  1  ก ร ะ บ วน ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
บทเรี ยนที่  2  วิทยาศาสตร สู เทคโนโลยี 
บทเรียนที่ 3 ผลกระทบของความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทเรียนที่ 4 การ
ดูแลรักษาสุขภาพ บทเรียนที่ 5 ทักษะการสราง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และบท
ที่ 6 นวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education, TQF: HEd) คือเพื่อให
ผูเรียนมีความรูทางวิชาการ มีทักษะทางปญญา 
มีทักษะในการนําความรูสากลไปปรับใชใน
ชีวิตและสังคมมีทักษะในการวิเคราะห การ
ส่ือสาร  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
สุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
เ ห็ นคุณค า ของคว าม เป นมนุ ษ ย  (คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2554) และ

สอดคลองกับหลักการของกรอบแนวคิด
มาตรฐานวิชาศึกษาทั่วไป อันเปนไปตามผล
การเรียนรู 6 ดาน ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึ่งประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน-
สมเด็จเจาพระยา 

มหาวิทยาลั ยร าชภัฏบ านสม เด็ จ -
เจาพระยาจึงไดจัดใหมีการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต เปน
รายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ซ่ึงมีเนื้อหา
สาระในดานการใหความสําคัญของการ
สงเสริมสุขภาพ การสรางสมรรถภาพทางกาย 
การออกกําลังกายและการเลนกีฬา และการ  
จัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพตางๆ 

ในการเรียนพลศึกษานั้น  ผู เ รียนจะ
ไดรับโอกาสใหเขารวมในกิจกรรมทางกาย
และกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม
อยางหลากหลายทั้งของไทยและของสากล 
กิจกรรมทางกายและกีฬาตางๆ ชวยใหผูเรียน
ได เกิดสัมฤทธ์ิผลตามศักยภาพดานความ
เจริญ เติบโตและพัฒนาการทางกาย  ได
ปรับปรุงสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายให
เกิดการพัฒนาทักษะทางกลไกอยางเต็มที่ 
(จักรพล  พรหมทองดี และคณะ, 2554) ได
เรียนรูถึงความสําคัญของการฝกฝนตนเองตาม
กติกา ระเบียบและหลักการทางวิทยาศาสตร
ไดแขงขันและไดทํางานรวมกันเปนทีม ไดรับ
ประสบการณจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
โดยตรงตามความถนัดความสนใจ ไดคนหา
ความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมทางกาย
และรักการออกกําลังกาย  
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  จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาดานความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ปการศึกษา 2555 จํานวน 5 ดานไดแก  ความ
คิดเห็นดานหลักสูตรการเรียนรู  ความคิดเห็น
ดานผูสอน  ความคิดเห็นดานวิธีสอน และการ
จัดการ เรี ยนการสอน  ความคิด เห็นด าน
อุปกรณและสถานที่ และความคิดเห็นดานการ
วัดและการประเมินผล เพื่อนําผลการวิจัยที่
ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหตรงกับ
ความตองการของผูเรียนและปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิต ที่
มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ป
การศึกษา 2555 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของนิสิต
ชาย  และหญิงมีตอการการจัดการเรียนรู
รายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 
  3. เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของนิสิต 
คณะครุ ศ าสตร  คณะวิ ทย าศ าสตร และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ที่มีตอ
การการจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ป
การศึกษา 2555 

วิธีดําเนินการวิจัย 
            1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาพลศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 4 คณะ ไดแก  คณะครุศาสตร 
จํานวน  2,213 คน  คณะวิทยาศาสตรและ
เ ท ค โน โ ล ยี  จํ า น วน  1 , 1 6 8  คน  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1,376 
คน และคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2,084 
คน รวมทั้งสิ้น 6,841 คน   
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
เปนนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ-
เจาพระยาทั้ง 4 คณะ รวมทั้งสิ้นจํานวน  6,841 
คน  จากการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง
จากการใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่ และ
มอรแกน (เทเวศร พิริยะพฤนท. 2545: 128; 
อางอิงจาก Krejcie & Morgan, 1970) ไดกลุม
ตัวอยาง 364 คน ในการวิจัยคร้ังนี้เลือกใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน ไดมาโดยการสุม
ตั ว อ ย า ง แ บ บ แ บ ง ชั้ น อ ย า ง มี สั ด ส ว น 
(Proportional Stratified Random Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา     
    3.1 ตัวแปรตน แบงไดดังนี้ 
    1) เพศของนิสิต ไดแก เพศชาย
และ เพศหญิง 
        2) คณะที่นิสิตกําลังศึกษา ไดแก  
คณะครุศาสตร   คณะวิทยาศาสตร และ
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เ ท ค โ น โ ล ยี  คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ                                                                                               

   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็น
ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ-
เจาพระยา ที่มีตอการจัดการเรียนรู และการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ในปการศึกษา 2555 
 4. นิยามศัพทเฉพาะ 
                     การจัดการเรียนรู หมายถึง การ
ดําเนินกิจกรรมโดยการนําหลักการตางๆไปใช
ใหเกิดประสิทธิผลที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติ บทบาทหนาที่ของอาจารยใน
ฐานะผูสอนและนักศึกษาในฐานะผู เ รียน 
ไดแก อาจารยผูสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรมการ
เรียนการสอน หลักสูตรการประเมินผลปจจัย
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน  
           รายวิชาพลศึกษา หมายถึง วิชาพล
ศึกษาที่อยูในบทที่ 5 เร่ืองทักษะการสรางเสริม
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ  ของวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ที่จัดการเรียนการสอนในป
การศึกษา  2555  และบทบาทของ เพื่ อน
นักศึกษา 
 5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
การจัดการ เรี ยน รู ร ายวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ป

การศึกษา  2555  ซ่ึ ง ผู วิ จั ยสร างขึ้น  แบ ง
ออกเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 
 ตอนท่ี  1  สถานภาพทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบตรวจ
คําตอบ (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิ สิตที่มีตอการจัดการเรียนรู 
รายวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน-
สมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 ซ่ึงเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 5 ดาน คือ 
 1) ดานหลักสูตร 
  2) ดานผูสอน 
  3) ดานวิธีสอน 
  4) ดานอุปกรณ และสถานที่ 
  5) ดานการวัด และประเมนิผล  

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอการเรียน
การสอน แบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถาม
แบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) 
ทั้ง 5 ดาน ลักษณะเดียวกับตอนที่ 2 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปแจกนิสิตที่
กํ า ลั ง ศึ กษ า  วิ ช าพลศึ กษ า  ในร า ย วิ ช า
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  ปการศึกษา 
2555 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น

ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนรู รายวิชาพล-
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ศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏบ านสม เด็ จ -
เจาพระยา ปการศึกษา 2555 ไดผล ดังนี้ 
            1. สถานภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่เปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย ทั้งหมด จํานวน 400 คน สวนใหญ
เปนนิสิตหญิง จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 
56.50 และนิสิตชาย จํานวน 174 คน คิดเปน 
รอยละ 43.50  เมื่อจําแนกตามคณะที่ศึกษา
พบวา เปนนิสิตคณะครุศาสตร จํานวน 129 
คน คิดเปนรอยละ 32.25 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 
20.25 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน 68 คน   คิดเปนรอยละ 17.00 และ
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 30.50 
 2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการ
จัดการเรียนรู รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 
โดยรวมทุกดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ( x  = 4.25, S.D. = 0.27) และจําแนกเปน
รายดาน ดังนี้ 
     2.1 ดานหลักสูตร โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.36, S.D. = 
0.25) 
  2.2 ดานผูสอน โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.09, S.D. = 
0.26) 
  2.3 ดานวิธีสอนโดยรวม มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D.  = 
0.24) 

               2.4 ด านอุ ปกรณ และสถ านที่ 
โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  
= 4.06, S.D. = 0.34) 
               2.5 ดานการวัดและประเมินผล
โดยรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  
= 4.36, S.D.  = 0.26) 
 3. การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย และ    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของนิสิต
ที่มีตอการจัดการเรียนรู รายวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ป
การศึกษา 2555 
 3.1 ตามตัวแปรเพศที่ศึกษา 
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตชาย โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.22, 
S.D. = 0.10) และคาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นิสิตหญิง โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.27, S.D.  = 0.21) เมื่อทํา
การเปรียบเทียบแลว พบวาความคิดเห็นของ
นิสิตชาย และนิสิตหญิง ไมแตกตางกัน 
 3 . 2  ตามตั วแปรคณะที่ ศึ กษ า  
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตคณะครุศาสตร 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  
= 4.24, S.D. = 0.16) ความคิดเห็นของนิสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.22, 
S.D. = 0.14) ความคิดเห็นของนิสิต คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x  = 4.20, 
S.D.  = 0.23) และความคิดเห็นของนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู 
ในระดับมาก ( x  = 4.31, S.D.  = 0.14) เมื่อทํา
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การเปรียบเทียบแลวพบวาคณะที่ศึกษา ตางกัน 
จะมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู รายวิชา 
พลศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ พบวา 

  3 . 2 . 1  คว ามคิ ด เห็ นด า น
หลักสูตรของนิ สิตคณะวิทยาการจัดการ 
แตกต า ง กั บ คณะค รุ ศ า สต ร  และคณะ
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร  อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                  3.2.2 ความคิดเห็นดานผูสอน
ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ แตกตางกับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                   3.2.3 ความคิดเห็นดานวิ ธี
สอนของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ แตกตาง
กับคณะครุศาสตร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
       3 . 2 . 4  คว ามคิ ด เห็ นด า น
อุปกรณและสถานที่ของนิสิตคณะวิทยาการ
จัดการ แตกตางกับ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
        3.2.5 ความคิดเห็นดานการ
วัดและประเมินผล ของนิสิตคณะวิทยาการ
จัดการ แตกตางกับคณะครุศาสตร และคณะ
มนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร  อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
       3.2.6 ความคิดเห็นรวมทุก
ดาน ของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ แตกตาง

กับคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของนิสิต
ที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ป
การศึกษา 2555 

1. ความคิดเห็นของนิสิตที่ มีตอการ
จัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราช-
ภั ฏบ า นสม เ ด็ จ เ จ า พ ร ะ ย า   มี ก า ร แ จ ง
วัตถุประสงค ขอบขายเนื้อหา จุดมุงหมายวิชา
และเกณฑการประเมินผลในสัปดาหแรกของ
การเรียนที่ชัดเจนแนนอน มีการใหคําแนะนํา
ใหนิสิต รูจักแหลงที่มาของขอมูลเพิ่มเติมและ
วิธีการสอนทําใหนิสิตรูจักคิด วิเคราะหและ
แกปญหาอยางมีระบบ  โดยสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ
คุณภาพชีวิต ในบทเรียนที่ 5 เร่ืองทักษะการ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ วา
ผูเรียนมีความรูทางวิชาการ มีทักษะทางปญญา 
มีทักษะในการนําความรูความสามารถไปปรับ
ใชในชีวิต มีทักษะในการวิเคราะหส่ือสาร 
และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: 2549 -
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3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมายถึง วิชาที่มุง
พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูกวางขวาง  มี
โลกทัศนที่กวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ
ตนเอง ผูอ่ืนและสังคม เปนผูใฝรู  สามารถคิด
อยางมีเหตุผล  มีสุขภาพพลานามัยที่ดี สามารถ
ใชภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มี
คุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทย  และของประชาคม
นานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปน
อยางดีมีความสอดคลองกับ ชุมพล วงศคํา
จันทร (2552: บทคัดยอ) ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันพลศึกษา  วิทยาเขต
ภาคเหนือ ปการศึกษา 2551 มีความคิดเห็น
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
 2. ความคิดเห็นของนิสิตชาย  และ
นิสิตหญิงที่มีตอการการจัดการเรียนรูรายวิชา
พลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ปการศึกษา 2555 พบวาโดย
ภาพรวมเพศชายและเพศหญิงจะมีความคิด
เห็นที่ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ้ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน ขอที่ 1 
ที่วาความคิดเห็นของนิสิตชายและนิสิตหญิง 
ที่มีตอการการจัดการเรียนรูรายวิชาพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ปการศึกษา 2555 แตกตางกัน โดยพบวานิสิต
หญิงมีความคิด เห็นตอการจัดการเรียนรู
รายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 มากกวาใน
ดานหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานการวัดและการ

ประเมินผลทั้งนี้อาจเปนเพราะวานิสิตหญิงให
ความสําคัญในเรื่องของหลักการ วิธีการจัดการ
เรียนรู ดังที่บุญสม มารตินและคณะ (2538: 
130-134) ที่ไดกลาวไววาวัยรุนหญิงตอนปลาย
เปนวัยที่เตรียมตัวเปนผูใหญใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจมากขึ้น มีอารมณมั่นคงมากขึ้น สวน
นิสิตชายมีความคิดเห็น ดานผูสอน และดาน
อุปกรณและสถานที่มากกวานิสิตหญิง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวานิสิตชายใหความสําคัญกบัตวั
ผูสอน โดยสวนใหญผูสอนเปนเพศชายจึงทํา
ใหการสื่อสารและการทําความเขาใจกับนิสิต
เพศชายดวยกันไดงายกวา และนิสิตชายมี
ความพรอมทางดานรางกาย สามารถเลนกีฬา
ไดเกือบทุกประเภทที่มีในการจัดการเรียนการ
สอน สถานที่สวนใหญมีความพรอมตอการจัด
กิจกรรมกีฬาบางประเภทเทานั้นซึ่งตรงกับ
ความสนใจในชนิดกีฬาและการออกกําลังกาย
ของนิสิตชายโดยสอดคลองกับ จินดา บุญชวย-
เกื้อกูล (2541: 66) ไดกลาววาเพศมีผลตอการ
ออกกําลังกาย เนื่องจากโครงสรางของรางกาย 
กลามเนื้อ กระดูก รวมท้ังประสิทธิภาพการ
ทํางานทุกระบบ  รางกายผูชายและผูหญิง 
แตกตางกัน โดยธรรมชาติซ้ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  จรูญศักดิ์  เบญมาตย  (2551: 
บทคัดยอ) ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ปการศึกษา 
2551 เพศชายและเพศหญิงโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นของนิสิต คณะครุ-
ศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะ
วิทยาการจัดการ ที่มีตอการการจัดการเรียนรู
รายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน-
สมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2555 รวมทุก
ดานของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ แตกตาง
กับคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานิสิตคณะ
วิทยาการจัดการมีชวงเวลาของการเรียน การ
ใชสถานที่มากกวาคณะอื่นๆ เพราะนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการสามารถใชเวลาหลังจากการ
เรียนเพื่อฝกซอมและปฏิบัติกิจกรรมทางพล
ศึกษาที่สอดคลองกับ ชิ (Chi, 1993: 42) ได
วิจัยเร่ืองการยอมรับในคุณคาของกิจกรรมพล
ศึกษาของนักเรียนในประเทศจีนวานักศึกษา
ในสาขาวิชาตางกันมีความแตกตางกันในการ
ยอมรับในคุณคาดานสุนทรียภาพกับดานผอน
คลายความตึงเครียดและการออกกําลังกาย 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการมีชวงเวลาในการ
เรียน  และเวลาวางที่ เหมาะสมกับการใช
สถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา 
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงพร 
วงฟก (2553: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรู
ตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา ในเขต
ภาคกลาง ปการศึกษา 2552 ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ของสถาบันการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ป
การศึกษา  2552 ระหวางคณะศึกษาศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ และ

คณะศิลปศาสตร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการนําผลการวิจั ย เสนอตอ
ผูบริหารและคณาจารยไดศึกษาเพื่อนําขอมูล 
และผลการวิจัยไปปรับปรุงหรือพัฒนาการจัด
การศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี
ความเหมาะสมกับความคิดเห็นของนิสิตที่ได
แสดงไว  เพื่ อ ให เ กิ ดประสิทธิภ าพและ
ประโยชนสูงสุดกับนิสิตของมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยาตอไป 
             ขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก 
 1. ดานหลักสูตร ควรมีการจัด
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวของกับกีฬาประเภท
ตางๆตามความสนใจของผูเรียนมากกวานี้ 
   2. ดานผูสอน ผูสอนควรจะเพิ่มสิ่งเรา
ใหนิสิตตื่นตัว เกิดความสนุกสนาน เพื่อไมให
นาเบื่อจนเกินไป  ผูสอนบางทานสอนเร็ว
เกินไป 
 3. ดานวิธีสอน ควรฝกใหนิสิตมีสวน
รวมในการฝกสมรรถภาพจริงตามความ
เหมาะสม  
 4. ดานอุปกรณ และสถานที่ มีอุปกรณ
ที่หลากหลายในการสอนทําให เกิดความ
นาสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานที่ในการ
เรียนและการออกกําลังกายมีผูใชบริการมาก 
ควรมีหองน้ําและหองอาบน้ําที่ชัดเจนใชไดทุก
ชวงของการเปดบริการ 
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 5. ดานการวัด และการประเมินผล 
ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาหลายๆประเภท
ตามความสนใจของผูเรียน เกณฑในการวัด
และประเมินผลคอนขางสูง 
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