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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัเพชรบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 393 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 198 คน และนักเรียนหญิง 
จ านวน 195 คน ท าการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ในการเลือกโรงเรียน 6 โรงเรียนท่ีสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดบัชั้นเรียน เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย การ
จดัล าดบัความส าคญัใชสู้ตร Modified Priority Needs Index (PNImodified)  
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ค่าล  าดบัดชันีความส าคญัของการจดักิจกรรมทางกายผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียนชาย คือ 
อนัดบั 1 ดา้นครูในการจดักิจกรรม มีค่า PNI = 0.8869  อนัดบั 2 ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์  มีค่า PNI = 0.8242  อนัดบั 3 ดา้นประเภทกิจกรรม 
มีค่า PNI = 0.7816 และ อนัดบั 4 ดา้นความปลอดภยั มีค่า PNI = 0.7692 2) ค่าล  าดบัดชันีความส าคญัของการจดักิจกรรมทางกายผ่าน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนกัเรียนหญิง คือ อนัดบั 1 ดา้นครูในการจดักิจกรรม มีค่า PNI = 0.8786  อนัดบั 2 ดา้นประเภทกิจกรรม 
มีค่า  PNI = 0.8205  อนัดบั 3 ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ มีค่า PNI = 0.8072  และ อนัดบั 4 ดา้นความปลอดภยั มีค่า PNI = 0.7578 3) ค่าล  าดบั
ดชันีความส าคญัของการจดักิจกรรมทางกายผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนกัเรียนทั้งหมด คือ อนัดบั 1 ดา้นครูในการจดักิจกรรม 
มีค่า PNI = 0.8846  อนัดบั 2 ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์  มีค่า PNI = 0.8155  อนัดบั 3 ดา้นประเภทกิจกรรม มีค่า PNI = 0.8051 และ อนัดบั 4 ดา้น
ความปลอดภยั มีค่า PNI = 0.7689 
 

ค าส าคัญ  : ความตอ้งการจ าเป็น  กิจกรรมทางกาย  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 

Abstract 
 The purpose of the research was needs of a physical activity promoting with “reduce time -learning and increase time-
knowledge” for lower-secondary school students in Phetchaburi province. The samples were lower-secondary school students. The 
samples were 198 male students and 195 female students. Samples were selected by simple random sampling and ever stratums were 
selected by stratified random sampling. Research tool was questionnaire. Data were analyzed using Modified Priority Needs Index (PNImodified). 
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 The research results were as follows: 1)Needs virtue of male students is teacher (PNI = 0.8869), facilities and equipment (PNI = 
0.8242), activity type (PNI = 0.7816) and safety (PNI = 0.7692). 2) Needs virtue of female students is teacher (PNI = 0.8786), activity 
type (PNI = 0.8205), facilities and equipment (PNI = 0.8072) and safety (PNI = 0.7578).      3) Needs virtue of students is teacher (PNI = 
0.8846), facilities and equipment (PNI = 0.8155), activity type (PNI = 0.8051) and safety (PNI = 0.7689). 
 

Keywords: Needs, Physical activity, Reduce Time-Learning and Increase Time-Knowledge 
 

บทน า 
 แผนกิจกรรมการรณรงคสุ์ขภาพดีถว้นหนา้ สู่ ค.ศ. 2020 ของกรมการอนามยัโลก (WHO) และองคก์ารส่งเสริมสุขภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDHHS) ระบุให้กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เป็นหน่ึงในตวับ่งช้ีวดัทางสุขภาพตวัหน่ึงท่ี
ส าคญัส าหรับส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศทุกวยัมีสุขภาพท่ีดีและสมบูรณ์ถว้นหน้า ในปี ค.ศ. 2020 และการมีกิจกรรมทางกายท่ีไม่
เพียงพอเป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัของการเสียชีวติในบุคคลทัว่ไปทุกเพศทุกวยัรวมถึงผูป่้วยโรคต่างๆ อีกดว้ย[1]  
 ในปัจจุบนักลุ่มประชากรวยัเด็กและวยัรุ่นมีลกัษณะการด าเนินชีวิตประจ าวนัท่ีเป็นแบบมีกิจกรรมท่ีใชพ้ลงังานน้อย
ไดแ้ก่ การมีกิจกรรมการเรียนท่ีใชเ้วลานานในแต่ละวนั ทั้งในห้องเรียนและการเรียนพิเศษนอกเวลา การผ่อนคลายนนัทนาการ
โดยการใชค้อมพิวเตอร์ [2]  ประกอบกบัการพฒันาทางวตัถุท าให้ความล าบากทางกายลดลง การเดินทางท่ีสะดวกสบาย การมี
ไฟฟ้าใช ้และ การไดน้ าเคร่ืองทุ่นแรงและอุปกรณ์เสริมความสะดวกสบาย เขา้มาใชท้ั้งในครัวเรือนและนอกบา้น ซ่ึงการด าเนิน
ชีวิตท่ีรีบเร่งแข่งขนั และความเคยชินเหล่าน้ีท าให้เด็กและวยัรุ่นมีพฤติกรรม ไม่ไดใ้ชพ้ลงังานหรือใชพ้ลงังานน้อยต่อเน่ืองไป
จนถึงวยัผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคเร้ือรังในวยัผูใ้หญ่หรือวยัสูงอายุ ทั้งโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคใน
ระบบเมตาโบลิค และภาวะอว้น [3] 
 กลุ่มประชากรวยัเด็กและวยัรุ่นนั้นในบทบาทหน่ึงก็คือ นกัเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมใหมี้กิจกรรมทางท่ีมาก
ข้ึนจากวถีิชีวติ ซ่ึงการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสถานศึกษาสังกดัอ่ืน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคญัหน่ึงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของนักเรียน จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล คือ 
นโยบายในการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”เพ่ือลดระยะเวลาเรียนภาควิชาการลงโดยไม่กระทบเน้ือหาหลกัท่ีผูเ้รียนควร
เรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอน การจดักิจกรรมโดยเพ่ิมเวลาและโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงโดยให้โรงเรียนเลิก
เรียนเวลา 14.30 น. และหลงัเวลานั้นให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมสร้างสรรคต์่าง ๆ นอกห้องเรียนอยา่งหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ทุกดา้นในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยเวลาท่ีโรงเรียนเลิกยงัคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียน โดย
เร่ิมด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และจะด าเนินการทุกโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 [4] “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” เป็นการปรับเปล่ียน 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้เพ่ิมการบูรณาการเพ่ือลดความซ ้ าซอ้นของ
เน้ือหา เพ่ิมเวลาในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริง ส่วนท่ี 2 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มีการเพ่ิมเติมกรอบกิจกรรมจาก
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์นั้น มาเป็นการจดักิจกรรมใน 4 หมวด 16 กลุ่ม
กิจกรรม ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนมีโอกาสปฏิบติัจริง น าไปสู่การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งมีทกัษะการคิดวเิคราะห์ทกัษะชีวติ ทกัษะ
การแกปั้ญหา การท างานเป็นทีม เสริมสร้างคุณลกัษณะ ค่านิยมท่ีดีงาม และความมีน ้ าใจต่อกนั [5]  
 แนวทางหน่ึงท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ คือ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษา การด าเนินการดงักล่าวมีระยะด าเนินการผ่านมาประมาณ 1 ปี จึงควรมีการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กบันกัเรียน ทั้งส่วนท่ีสัมพนัธ์หรือเสริมกบักลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หรือกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ท่ีขบัเคล่ือนการพฒันานกัเรียนผ่านการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
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โครงการน้ี ดงันั้นการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการด าเนินโครงการ เม่ือเทียบกบัส่ิงท่ีควรจะเป็น จึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง แนวคิดท่ีนิยม
ในการศึกษาความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็นและส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น (Needs assessment)  
 ความตอ้งการจ าเป็นท่ีศึกษานั้น หากมีความขดัแยง้ระหวา่งความแตกต่างท่ีพบระหวา่งส่ิงท่ีควรจะเป็น กบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนั ก็จะช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถช่วยระบุปัญหาท่ีเป็นปัญหาอยา่งแทจ้ริง ท าใหเ้กิดการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด
เป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ร เน่ืองจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง
สภาพปัจจุบนั (what is) กบัสภาพท่ีควรจะเป็น (what should be) มีกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบในการหาความตอ้งการจ าเป็น
และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั ท าให้ไดข้อ้มูลและสารสนเทศในการตดัสินใจเลือกหาวิธีแกไ้ขปัญหาการบริหารงานระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาไดต้รงกบัสภาพหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริง จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และประเมิน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนวา่
สมควรเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการศึกษา
หรือการเปล่ียนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทาง การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นการเปล่ียนแปลงทางบวก [6]  
 จากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของสารสนเทศท่ีเกิดจากผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้แก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ผลวิจยัจะเป็น
สารสนเทศส าคัญเก่ียวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายซ่ึงสะท้อนภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยได ้
โดยเฉพาะผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของนโยบายน้ีให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีก าลงัศึกษาในปีการศึกษา 2561 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Yamane [7] ใช้
ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 386 คน ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่ง 10 % เพ่ือป้องกนัการสูญหายของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 420 คน แบ่งเป็นนกัเรียนชาย 210 คน  และนกัเรียนหญิง 210 คน จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ในการเลือกโรงเรียน 6 โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
โรงเรียนวดัจนัทราวาส (ศุขประสารราษฏร์)  โรงเรียนคงคาราม   โรงเรียนเขายอ้ยวิทยา   โรงเรียนบา้นลาดวิทยา  โรงเรียนท่ายาง
วทิยา และโรงเรียนบา้นแหลมวิทยา และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดบัชั้นเรียน และได้
แบบสอบถามกลบัคืนมา 393 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 93.57 เป็นนกัเรียนชายจ านวน 198 ฉบบั และนกัเรียนหญิง 195 ฉบบั 
 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่าน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นประเภทกิจกรรม 13 ขอ้ 2) ดา้นครูในการจดักิจกรรม 4 ขอ้ 3) ดา้น
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม จ านวน 3 ขอ้ 4) ดา้นความปลอดภยั จ านวน 3 ขอ้ รวม 23 ขอ้ มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั โดยแต่ละระดบัมีความหมาย ดงัน้ีค  าถามทุกขอ้ท่ีตอ้งตอบ 2 สภาพ คือ สภาพท่ีเป็นจริงและ
สภาพท่ีควรจะเป็น  
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัล าดบัความส าคญัใชสู้ตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เป็นสูตรท่ีปรับปรุง
จากสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลกัษณ์ วรัิชชยั และ สุวมิล วอ่งวาณิช [8]  
 ขั้นตอนของการวจิยั 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืองความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และก าหนดกรอบความคิดเพ่ือสร้างแบบสอบถาม 
 2. การสร้างแบบสอบถามมีการด าเนินการโดยก าหนดรูปแบบและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถามโดยก าหนด
รูปแบบของแบบสอบถาม มี 2 ตอน ใหมี้ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั และ 5 ระดบั ค าถามในตอนท่ี 2 ทุกขอ้
ค าถามจะมีขอ้มูลท่ีตอ้งตอบ 2 สภาพ คือ สภาพท่ีเป็นจริง และสภาพท่ีควรจะเป็น 
 3. น าแบบสอบถามแกไ้ขแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของ
โครงสร้างเน้ือหาความเหมาะสมของปริมาณ ขอ้ค าถาม ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
แต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(item objective congruence ; IOC) ตรวจสอบการใชภ้าษาและรูปแบบการพิมพ์                        น า
แบบสอบถามจากผูท้รงคุณวฒิุมาตรวจสอบแกไ้ข จนไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์  อยู่
ระหวา่ง 0.67 – 1.00 
 4. น าแบบสอบถาม  จ านวน 30 ชุดไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม จ านวน 30 คน โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามในส่วนความตอ้งการจ าเป็นของการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เท่ากบั 0.92 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจัยติดต่อกับโรงเรียนของกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือขอเก็บขอ้มูลในแต่ละโรงเรียน และได้ท า
หนังสือขออนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพ่ือการวิจยั จากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี และน ามอบให้กบัโรงเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพ่ือบอกช่วงเวลาท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล รวมทั้งอธิบายเน้ือหาและเหตุผลของการเก็บขอ้มูล เม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้ ผูว้ิจยั
จึงท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 
 6. วเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชส้ถิติการจดัล าดบัความส าคญัใชสู้ตร Modified Priority Needs Index (PNIModified ) 
 7. น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์มาไดจ้ดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นการจดักิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
โดยการเปรียบเทียบสภาพท่ีควรจะเป็นกบัสภาพท่ีเป็นจริง แลว้น ามาจดัล าดบัของความตอ้งการจ าเป็น 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความตอ้งการจ าเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
นกัเรียน ตามตารางท่ี1 พบวา่  
 ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
นักเรียนชาย พบว่า อนัดบัแรก ด้านครูในการจดักิจกรรม (0.8869) รองลงมา ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ (0.8242) ดา้นประเภท
กิจกรรม (0.7816) และดา้นความปลอดภยั (0.7692) ตามล าดบั 
 ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
นกัเรียนหญิง พบวา่ อนัดบัแรก ดา้นครูในการจดักิจกรรม (0.8786) รองลงมาดา้นประเภทกิจกรรม (0.8205)  ดา้นสถานท่ีและ
อุปกรณ์ (0.8027) และดา้นความปลอดภยั (0.7578) ตามล าดบั 
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 ดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
ภาพรวมนกัเรียน พบวา่ อนัดบัแรก ดา้นครูในการจดักิจกรรม (0.8846) รองลงมา ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ (0.8155) ดา้นประเภท
กิจกรรม (0.8051) และดา้นความปลอดภยั (0.7689) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียน 

ความต้องการจ าเป็น เพศชาย เพศหญิง รวม 
1. ดา้นประเภทกิจกรรม 0.7816 (3) 0.8205 (2) 0.8051 (3) 
2. ดา้นครูในการจดักิจกรรม 0.8869 (1) 0.8786 (1) 0.8846 (1) 
3. ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ 0.8242 (2) 0.8072 (3) 0.8155 (2) 
4. ดา้นความปลอดภยั 0.7692 (4) 0.7578 (4) 0.7689 (4) 

รวม 0.8154 0.8160 0.8185 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็คืออนัดบัท่ี 
 

สรุปผลการวจัิย  

 ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของ
นกัเรียนจ าแนกตามเพศ ค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในภาพรวมของนกัเรียนหญิงมีค่าสูงกวา่นกัเรียนชาย 
(0.8160 และ 0.8154 ตามล าดบั) 
 เม่ือพิจารณาค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้จ าแนกตามรายดา้น พบว่า ดา้นประเภทกิจกรรม นกัเรียนหญิงมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัสูงกวา่นกัเรียนชาย (0.8205 
และ 0.7816 ตามล าดบั) ส่วนอีก 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นครูในการจดักิจกรรม  ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ และดา้นความปลอดภยั นกัเรียน
ชายมีค่าดชันีล าดบัความส าคญัสูงกวา่นักเรียนหญิง (ดา้นครูในการจดักิจกรรม 0.8842 และ 0.8786 ตามล าดบั ดา้นสถานท่ีและ
อุปกรณ์ 0.8242 และ 0.8072 ตามล าดบั ดา้นความปลอดภยั 0.7692 และ 0.7578 ตามล าดบั) 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของนกัเรียนค่าดชันีล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่าน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จ าแนกตามรายดา้น พบวา่ เหมือนกนัในดา้นครูในการจดักิจกรรม เป็นอนัดบัแรก ส่วนดา้นความ
ปลอดภยั เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 

อภิปรายผล 
 จากขอ้คน้พบของผลการวจิยั สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยแยกเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 ความตอ้งการจ าเป็นของการจดักิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครูในการจดั
กิจกรรม ดา้นประเภทกิจกรรม ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ และดา้นความปลอดภยั 
 ดา้นครูในการจดักิจกรรม ซ่ึงทั้งในนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงให้เป็นความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 1 ทั้งสองกลุ่ม และ
ในรายขอ้ของดา้นครูในการจดักิจกรรมก็เป็นขอ้เดียวกนั คือ ครูมีจ านวนเพียงพอในการจดักิจกรรม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวา่การท่ีมีครู
จ านวนไม่เพียงพอ สะทอ้นให้เห็นถึงการมีกิจกรรมท่ีไม่หลากหลาย หรือครูอาจจะไม่ถนัดในการจัดกิจกรรม ท าให้ออกแบบ
กิจกรรมไม่ไดส่้งเสริมความคิดสร้างสรรคเ์ท่าท่ีควรหรือตามความถนดัของนกัเรียน สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของ ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา [4] ท่ีวา่ การจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนกัเรียน ครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทจากการเป็นผูส้อนเป็น
ผูใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะ (Coach & Mentor) ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์
รวมถึงครูควรใชว้ธีิการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริง วเิคราะห์คุณภาพและพฒันาการของนกัเรียน 
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มากกวา่การประเมินนกัเรียนจากการสอบเท่านั้น แลว้ยงัสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ ภทัรเกษวทิย ์และสุธนะ ติงศภทิัย ์[9] ศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ คือ นกัเรียนมีความสนใจท ากิจกรรมดว้ยความสมคัรใจจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งตรงตามความ
ตอ้งการและความสนใจของนักเรียน การจดับุคลากร มีครูพลศึกษาหรือผูจ้ ัดกิจกรรมทางกายหลงัเลิกเรียนเป็นผูดู้แลและให้
ค  าปรึกษาในการท ากิจกรรม รวมถึงครูผูส้อน ควรทบทวนการปฏิบติักิจกรรมหลงัการจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าผลไป
พฒันากิจกรรมใหต้รงกบัความถนดัและตอ้งการของนกัเรียน [10]  
 ดา้นประเภทกิจกรรม นกัเรียนชายใหค้วามตอ้งการจ าเป็นเป็นอนัดบั 3 ส่วนในนกัเรียนหญิงใหเ้ป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณา
ประเภทของกิจกรรม 3 อนัดบัแรก นกัเรียนชายมีความตอ้งการกิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการละคร กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์และมนุษย
สมัพนัธ์ และกิจกรรมการเตน้ร า  นกัเรียนหญิงมีความตอ้งการกิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมทางศาสนา พฒันาจิตใจและความสงบสุข 
กิจกรรมการละคร และกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ (วนัลอยกระทง/วนัสงกรานต์และอ่ืนๆ) เม่ือพิจารณาความตอ้งการใน
ประเภทของกิจกรรมทั้งนักเรียนชายและหญิงพบว่ามีความหลากหลายตามความสนใจของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม ความตอ้งการ
กิจกรรมท่ีเหมือนกนั คือ กิจกรรมการละคร สอดคลอ้งกบัการศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
พบว่า โรงเรียนมธัยมศึกษา มีสัดส่วนของการจัดกิจกรรมประเภท Head มากกว่ากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ โดยภาพรวม พบว่า 
สถานศึกษาทุกประเภทมีสดัส่วนการจดักิจกรรมประเภท Head Heart และ Hand ท่ีใกลเ้คียงเคียง ยกเวน้กิจกรรมประเภท Health ท่ี
มีสัดส่วนการจดัโดยภาพรวมนอ้ยท่ีสุด [11]  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วีระพล จนัทร์ศิลา [12] ท่ีกล่าววา่ การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนเขา้กลุ่มกิจกรรมตามความตอ้งการและความสนใจนั้นเป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารมีกิจกรรมทางกายสม ่าเสมอ รวมถึงถา้นกัเรียน
ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมตามความตอ้งการตั้งแต่เร่ิมตน้ก็จะท าใหน้กัเรียนอยากจะเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งย ัง่ยนื [13]  
 ดา้นประเภทสถานท่ีและอุปกรณ์ นกัเรียนชายใหค้วามตอ้งจ าเป็นเป็นอนัดบั 2 ส่วนในนกัเรียนหญิงให้เป็นอนัดบั 3 เม่ือ
พิจารณาสภาพท่ีควรจะเป็นอยูใ่นดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ของนกัเรียนหญิง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนนกัเรียนชาย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ถา้พิจารณารายขอ้พบวา่เป็นเร่ืองเดียวกนั คือ ตอ้งการใหส้ถานท่ีในการจดักิจกรรมอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดี บรรยากาศเหมาะสมส าหรับการจดักิจกรรม สอดคลอ้งการศึกษาของ ทรรศนีย ์วราห์ค า [14]  พบว่า ความคิดเห็นการจัด
สภาพแวดลอ้มดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัจนัทร์ประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร ของนกัเรียนแยก
ตามเพศของนกัเรียน มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาการใชเ้วลาวา่งและปัจจยั
ท่ีส่งผลให้เกิดความสุขของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร พบว่า ในดา้นของการ
บริหารจดัการโดยสถานศึกษาควรมีการจดัสรรส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือต่อการใชเ้วลาวา่ง รวมถึงการซ่อมบ ารุงส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีมีอยูใ่หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน [15]  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรพจน์ พจน์พฒันพล [16] กล่าววา่ ส่ิงท่ีโรงเรียนควรจดัให้
มีหรือดูแลเอาใจใส่อนัดบัแรกๆ และเห็นดว้ยตาเปล่า คือ หอ้งเรียน โรงอาหารและสถานท่ีเล่นกีฬา ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมทางกายของนกัเรียน 
 ดา้นความปลอดภยั ซ่ึงทั้งในนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงให้เป็นความตอ้งการอนัดบัสุดทา้ยทั้งสองกลุ่ม เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ของความตอ้งการเป็นขอ้เดียวกนั คือ ตอ้งการใหมี้ครูและเจา้หนา้ท่ีดูแลความปลอดภยัทัว่ถึง สอดคลอ้งกบั รววีรรณ พา
ชยั [17] พบวา่ ปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในเร่ืองการเอาใจใส่ดูแลของครูผูจ้ดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสะทอ้นให้ถึงความปลอดภยัในการจดักิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียน เม่ือมีการจดักิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้นั้น โรงเรียนควรมีสถานท่ีท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการท ากิจกรรมหลงัชัว่โมงเลิกเรียน เพ่ือผูเ้รียน
สามารถเขา้ถึงกิจกรรม และมีส่วนร่วมกบักลุ่มของผูเ้รียน [18]  ถึงแมว้า่นกัเรียนจะล าดบัความส าคญัดา้นความปลอดภยัไวเ้ป็น
ล าดบัสุดทา้ย ไม่ไดห้มายความผูบ้ริหารและครูจะควรละเลยดา้นน้ีไป ซ่ึงการศึกษาของสุชีรา ใจหวงั และจนัทรัศม์       ภูติ
อริยวฒัน์ [19]  เร่ือง การจดัการความปลอดภยัในสถานศึกษา พบวา่ ครูในโรงเรียนมธัยมท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัจะ
มีการจดัการความปลอดภยัในสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 นั้นคือ ครูในโรงเรียนมธัยมท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 10 ปี จะใหค้วามส าคญัการจดัการความปลอดภยัในสถานศึกษาสม ่าเสมอสูงกวา่
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ครูในโรงเรียนมธัยมท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 11 ปีข้ึนไป ดงันั้นการตระหนกัวา่ส่ิงแวดลอ้มความปลอดภยัมีความส าคญัต่อเด็ก
มาก เน่ืองจากเด็กจะตอ้งใชชี้วติอยูว่นัละ 7-8 ชัว่โมง ในโรงเรียน ซ่ึงความรู้ ทศันคติ ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเด็กไดรั้บ
ในโรงเรียน ยอ่มมีอิทธิพลต่อจิตใจ ความสนใจ และอุดมคติในชีวติการเรียนต่อไปจนถึงชีวติในการท างานของเด็กทุกคน [20]  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 
 1. แนวทางการจดักิจกรรมทางกายในช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัเพชรบุรี 
ส่วนใหญ่โรงเรียนจะด าเนินการจดัตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน และความถนดัของครูท่ีมีความสามารถอยูอ่ยา่งจ ากดัท่ีมีอยู่
ในโรงเรียนท าใหกิ้จกรรมท่ีจดัยงัไม่มีความหลากหลาย ดงันั้นโรงเรียนควรใหค้วามส าคญักบักิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจจริง เพ่ือให้
นกัเรียนไดมี้เครือข่ายในกลุ่มเพ่ือนทั้งภายในห้องเรียน ระหวา่งห้องเรียน ร่วมถึงระดบัชั้นต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนเลือกท า
กิจกรรมทางกายท่ีสร้างสรรค์มากข้ึน จากผลการวิจยัสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงแนวทางการปรับกิจกรรม และประยุกต์ใชใ้ห้
เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพ่ือพฒันาและส่งเสริมการจดักิจกรรมทางกายส าหรับโรงเรียนตนเองได ้  
 2. จากดชันีความส าคญัของการจดักิจกรรมทางกายผา่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของนกัเรียนทั้งหมด คือ  อนัดบั 1 
ดา้นครูในการจดักิจกรรม ดงันั้นการส่งเสริมให้ครูไดมี้การฝึกอบรมพฒันาองคค์วามรู้ท่ีถนัดและสนใจมีความส าคญัและจ าเป็น
อยา่งยิง่ในการพฒันาคนและพฒันางาน และสามารถควบคุมดา้นงบประมาณและทรัพยากรได ้สามารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุต์
กบับริบทท่ีโรงเรียนมี ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่า ดว้ยความสามารถท่ีตนเองมี นอกจากไดค้วามรู้ความเขา้ใจแลว้ ส่ิงท่ีไดคื้อได้
แบ่งปันประสบการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ พบปะกบับุคลากรสายงานเดียวกนั สร้างความกลมเกลียวมีเครือข่ายท่ีจะช่วยให้การ
พฒันางานนั้นกา้วไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครูผูจ้ดักิจกรรมควรเอาใจใส่ดูแล มีการก ากบัติดตามและประเมินผลทุก
คร้ังท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรมีการนิเทศ ติดตามเป็นระยะ และมีการรายงานผลต่อผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามส าคญัในดา้นการจดักิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้อยา่งต่อเน่ือง 
เพราะจะช่วยให้นกัเรียนมีพฒันาการดีข้ึนทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ท่ีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองในการต่อยอด
องคค์วามรู้ท่ีสนใจของนกัเรียน รวมถึงควรตอ้งมีการจดัท าแผน ทั้งในดา้นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์และสถานท่ี การประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม และผลการปฏิบติั หรือผลลพัธ์ของโครงการ เพ่ือน ามาพฒันาและปรับปรุงให้ตรงกบัความตอ้งการของ
นกัเรียนมากข้ึน 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบหรือแนวทางการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ท่ีส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะ
กบัความตอ้งการ และบริบทพ้ืนฐานของโรงเรียนหลายพ้ืนท่ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีหลากหลาย และเป็นตวัแทนของโรงเรียนส่วน
ใหญ่ 
 2. ควรมีการวจิยัและศึกษาการด าเนินการจดัการจดักิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ของโรงเรียนท่ี
ประสบความส าเร็จ 
 3. ควรศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัความส าเร็จท่ีมีอิทธิพลต่อจดัการจดักิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ 
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