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การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

Development of Standard Criteria for Physical Education Program 
Management in Elementary Schools

บทคัดย่อ

 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินกำรจัด

โปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง เป็นผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 คน โดยวีธีกำรสุ่มแบบเจำะจง 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมโดยใช้เทคนคิเดลฟำย 3 รอบ รอบที ่1 สร้ำงแบบสอบถำมลกัษณะเป็นคสำถำม

ปลำยเปิด เกบ็รวบรวมควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญ รอบที ่2 นสำคสำตอบทีว่เิครำะห์จำกรอบแรกมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม

ลักษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ ใช้ 5 ระดับ ให้ผู้เช่ียวชำญชุดเดิมให้แต่ละคนประเมินค่ำในแต่ละข้อ รอบที่ 3 เป็น

แบบสอบถำมเหมือนเดิมกับรอบท่ีสอง และมีกำรเพิ่มกำรแสดงตสำแหน่งค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์  

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญชุดเดิมยืนยันคสำตอบของตน และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และ

ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพ

เครือ่งมอื โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจสำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องตรงตำมเนือ้หำรวมมค่ีำเฉลีย่ เท่ำกบั 0.97 ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน 37 ตวับ่งชี ้คอื 1) กำรสอนพลศกึษำในชัน้เรยีน 5 มำตรฐำน 19 ตวับ่งชี ้ได้แก่ มำตรฐำน

ที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำน

ครูพลศึกษำ 6 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำน

กำรวดัและประเมนิผลทำงพลศกึษำ 3 ตวับ่งชี ้2) กำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน 2 มำตรฐำน 7 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ มำตรฐำน

ที่ 6 ด้ำนบุคลำกร 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแขง่ขันกีฬำภำยในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) กำรแข่งขันกีฬำ 

ระหว่ำงโรงเรียน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำแข่งกีฬำ 2 ตัวบ่งช้ี มำตรฐำนที่ 9  

ด้ำนผูฝึ้กสอนกฬีำ 1 ตวับ่งชี ้4) กำรจดัพลศกึษำเพือ่นนัทนำกำร 2 มำตรฐำน 3 ตวับ่งชี ้ได้แก่ มำตรฐำนที ่10 ด้ำนกำรจดั

กิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 1 ตัวบ่งชี้ 

5) กำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 

13 ด้ำนครใูนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนพลศกึษำพเิศษ 4 ตวับ่งชี ้โดยใช้เกณฑ์เป็นระดบัคะแนน 1 – 4 แบ่งระดบัคณุภำพ

เป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง

ค�าส�าคัญ: เกณฑ์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ กำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ เทคนิคเดลฟำย
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Abstract

 The purposes of this research were to develop the components, standards, indicators, and evaluation criteria 

for physical education program management in elementary schools Samples of this study included 21 educational 

experts by purposive sampling and three-round questionnaires were used as a tool in this study. Data were collected by 

using the Delphi technique. Round 1 Opened End question asking the opinions of experts. Round 2 Use the answers 

that are analyzed from the first round to create a questionnaire with a 5-level rating scale. Use the original set for 

each person to evaluate the value in each item. Round 3 the same query as the second round. And has increased the 

median position display and the interquartile range So that the original set of experts confirm their answer The data 

were analyzed by the median, the mode, and the interquartile range. 

 The results of this study were as follows: the development of standard criteria for physical education program 

management in elementary schools the quality inspection by 5 experts, with the corresponding index according to the 

total content, with an average of 0.97 as a whole consisted of 5 components, 13 standards, and 37 key indicators. Five 

components included 1) class Instruction of physical education, with 5 standards of the physical education curriculum 

including 3 indicators, the instructional management of physical education including 4 indicators, the instructors of 

physical education including 6 indicators, the instructional equipment with arena and facilities including 3 indicators, 

and the measurement and evaluation in physical education including 3 indicators. 2) Intramural athletic, with 2 standards 

and 7 key indicators. They were the standards of administrative personnel including 3 indicators and the organizing 

personnel including 4 indicators. 3) Interscholastic athletic, with 2 standards and 3 key indicators. They were the 

standard of applying for a competition including 2 indicators and the standard of the coach including 1 indicator. 4) 

Physical education for recreation, with 2 standards and 3 indicators. They were the standard of physical education 

activities for recreation including 2 indicators and the standard of participants in physical education activities for 

recreation including 1 indicator. 5) Adapted physical education activities, with 2 standards and 5 indicators. They 

were the standard of learner quality including 1 indicator and the standard instructors of adapted physical education 

activities including 4 indicators. There were 4 scales in the criteria ranging from level 4 meaning excellent, 3 as a 

good level, 2 as a fair level, and 1 as a poor level.

Keywords: standards criteria, indicator, physical education program management, delphi technique

บทน�า

 กำรจัดโปรแกรมพลศึกษำท่ีดี มีประสิทธิภำพจะช่วยสนับสนุนให้บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ

ของโรงเรียนดีตำมไปด้วย และสำมำรถส่งผลอย่ำงมำกต่อสุขภำพของผู้เรียนในระยะยำวต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนที่

เรียนอยู่ในโรงเรียนทุก ๆ คนได้มีโอกำสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงพลศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน [1-2] ดังนั้น กำรที่

จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมทำงกำย ได้ออกกสำลัง

กำย ได้เล่นกีฬำ ได้แสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพของตนเองได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ทำงโรงเรียนจะต้องจัด

โปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนให้ครบทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่ 1) โปรแกรมกำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน 2) โปรแกรม

กำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 3) โปรแกรมกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน 4) โปรแกรมกำรจัดพลศึกษำเพ่ือ
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นันทนำกำร 5) โปรแกรมกำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ [3-4] สิ่งสสำคัญในกำรวำงเป้ำหมำยทำงพลศึกษำก็คือ  

ต้องสำมำรถให้ผู ้ เรียนบรรลุซ่ึงเป้ำหมำยทำงกำรศึกษำด้วย เป้ำหมำยและจุดมุ ่งหมำยทำงพลศึกษำ ถือเป็น

พื้นฐำนที่สสำคัญในกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียน ดังนั้น กำรตั้งเป้ำหมำยทำงพลศึกษำต้องชัดเจน ไม่

คลุมเครือ สำมำรถวัดได้ สำมำรถพิสูจน์ควำมจริงได้ โดยตั้งอยู่บนผลของกำรค้นคว้ำวิจัยที่ทันสมัย วัตถุประสงค์

เบื้องต้นของพลศึกษำ คือ กำรพัฒนำทุก ๆ ด้ำน และเป็นแนวทำงสสำหรับนักพลศึกษำและครู พลศึกษำในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรมีโปรแกรมพลศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพในโรงเรียนสำมำรถส่งผลอย่ำง

มำกต่อสุขภำพของบุคคลในชำติ และบำงทีเป็นโอกำสเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น [5] ดังนั้น ครูพลศึกษำในโรงเรียน

ที่รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลำง  

มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน และมีกำรประเมินท่ีสอดคล้องกับผลลัพธ์ของโปรแกรมที่กสำหนด รวมทั้งต้องมีกรอบหลักสูตรที่

ทันสมัย [6] 

 จำกกำรศกึษำงำนวจิยั เรือ่ง สภำพและปัญหำกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำในโรงเรยีนประถมศกึษำโดยภำพรวมที่

ผ่ำนมำมปัีญหำหลำยประกำรทีส่่งผลต่อกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำทัง้ 5 โปรแกรม ได้แก่ ปัญหำด้ำนงบประมำณปัญหำ

ด้ำนบคุลำกรทำง พลศกึษำ ปัญหำด้ำนสือ่กำรสอน วัสด ุอปุกรณ์ไม่เพยีงพอ สถำนที ่สิง่อสำนวยควำมสะดวก ปัญหำมคีรู

พลศึกษำไม่เพียงพอ หรือมีวุฒิไม่ตรงทำงพลศึกษำ ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทสำหลักสูตร เป็นต้น [7-8] 

จำกปัญหำดังกล่ำวส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนยังไม่มีคุณภำพเท่ำที่ควร [9] โปรแกรม

พลศกึษำทีม่คีณุภำพทีเ่ป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนจะช่วยพฒันำผูเ้รยีนทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ อำรมณ์ และสงัคม เป็น

สิ่งสสำคัญในกำรช่วยให้นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ได้แสดงควำมสำมำรถ และเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง เกิด 

กำรเรียนรู้ในรูปแบบกำรเคลื่อนไหว เช่น กีฬำ เต้นรสำ กิจกรรมนันทนำกำร และสมรรถภำพทำงกำย นอกจำกจะทสำให้

ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ทักษะกำรเคลื่อนไหว ทักษะกีฬำต่ำง ๆ แล้ว [10] โปรแกรมพลศึกษำที่มีคุณภำพเป็นไปตำม

มำตรฐำนจะต้องให้ผูเ้รยีนได้มส่ีวนร่วมในโปรแกรมพลศกึษำ และต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้รยีนด้วย ดงันัน้ 

มำตรฐำนจึงเป็นข้อกสำหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ และคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำทุกแห่ง  

กำรกสำหนดให้มมีำตรฐำนกำรศกึษำถอืได้ว่ำเป็นกำรให้ควำมสสำคญักบักำรจดักำรศกึษำ 2 ประกำร ได้แก่ สถำนศกึษำทกุแห่ง 

มเีกณฑ์เปรยีบเทยีบกบัมำตรฐำน เพือ่ให้เป็นมำตรฐำนเดยีวกนั และมำตรฐำนจะทสำให้สถำนศกึษำเกดิควำมเข้ำใจชัดเจน

ว่ำจะต้องพัฒนำไปในทิศทำงใด เพ่ือท่ีจะพัฒนำกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำน [11] ผูว้จิยัมคีวำมสนใจทีจ่ะพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ เพือ่เป็น

แนวทำงในกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำให้เป็นระบบและมีมำตรฐำน และมีกำรกสำหนดตัวบ่งชี ้

ที่ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษำทุกแห่งสำมำรถส่งเสริมและพัฒนำโปรแกรมพลศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั รวมทัง้มคีวำมเป็นรปูธรรม ยัง่จะเป็นผลดต่ีอกำรตดิตำมตรวจสอบและกำรพฒันำต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่พฒันำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรม พลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชำกรในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำประกอบด้วย นักวิชำกำรทำง

พลศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำ
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 กลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน โดยกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Selection) 

เพื่อพัฒนำเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยกสำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้

 1. นักวิชำกำรเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

คือ เป็นผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทขึ้นไป หรือมีตสำแหน่งทำงวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขึ้นไป มีประสบกำรณ์

ในกำรทสำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 5 ท่ำน

 2. ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำเป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญเกีย่วกบักำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถม

ศึกษำ คือ เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีประสบกำรณ์กำรบริหำรอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 5 ท่ำน

 3. ครูพลศึกษำเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

คือ เป็นผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือมีตสำแหน่งทำงวิชำกำรครูชสำนำญกำรขึ้นไป มีประสบกำรณ ์

ในกำรทสำงำนอย่ำงน้อย 10 ปี จสำนวน 11 ท่ำน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถำม เพ่ือพัฒนำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน 

กำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ โดยวธิวีจิยัด้วยเทคนคิเดลฟำย (Delphi Technique) ในกำรศกึษำนี้  

ผู้วิจัยได้ดสำเนินกำรวิธีวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟำย ถำมควำมคิดเห็นผู้เช่ียวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน รวม 3 รอบ รำยละเอียด  

ดังต่อไปนี้

 เดลฟำยรอบที่ 1 โดยกำรสร้ำงแบบสอบถำมที่มีลักษณะเป็นคสำถำมปลำยเปิดที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์ประกอบ 

มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ เกบ็รวบรวมควำมคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชำญ หลงัจำกนัน้ทสำกำรวเิครำะห์โดยละเอยีดและนสำมำสงัเครำะห์เป็นประเดน็ โดยพจิำรณำตดัทอนข้อควำมทีซ่สำ้กนั 

 เดลฟำยรอบที่ 2 โดยกำรนสำคสำตอบที่วิเครำะห์ได้จำกรอบแรกมำ สร้ำงเป็นแบบสอบถำมลักษณะมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญแต่ละคนประเมินค่ำในแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่ำงที่เว้นไว้ตอนท้ำย หรือจะแก้ไขสสำนวนผู้เชี่ยวชำญสำมำรถให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมได้ แล้วส่งแบบสอบถำมในรอบนี้ให้ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มเดิม เมื่อได้ข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญจึงนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์

คสำตอบจำกแบบสอบถำมรอบที่ 2 โดยกำรนสำคสำตอบแต่ละตัวบ่งช้ีมำหำค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และค่ำพิสัยระหว่ำง 

ควอไทล์ 

 เดลฟำยรอบที ่3 เป็นแบบสอบถำมลกัษณะมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ใช้ 5 ระดบั โดยเป็นข้อคสำถำม

เหมอืนเดมิกบัแบบสอบถำมรอบทีส่อง เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชำญกลุม่เดมิแต่ละคนประเมนิค่ำในแต่ละตวับ่งชี ้และมกีำรเพิม่เตมิ 

กำรรำยงำนให้ผู้เชี่ยวชำญได้ทรำบควำมคิดเห็นของกลุ่มโดยได้แสดงตสำแหน่งของค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำง 

ควอไทล์ รวมทั้งตสำแหน่งท่ีผู้เชี่ยวชำญคนน้ัน ๆ ตอบในแบบสอบถำมจำกรอบที่สอง เพื่อให้ผู้เช่ียวชำญได้ทรำบ 

ควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของคสำตอบของตนเม่ือเทียบกับคสำตอบของกลุ่มจะได้ทบทวนคสำตอบของตนใน 

รอบที่สำม โดยอำจเปลี่ยนแปลงคสำตอบของตนให้เข้ำมำอยู่ในพิสัยระหว่ำงควอไทล์ หรือยืนยันคสำตอบเดิมของตน  

แต่หำกคสำตอบเดมิอยูน่อกพสิยัระหว่ำงควอไทล์ ผูเ้ชีย่วชำญทีใ่ห้คสำตอบจะต้องแสดงเหตผุลประกอบด้วย เมือ่ได้ข้อมลู

จำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว ผู้วิจัยนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์คสำตอบจำกแบบสอบถำมรอบที่ 3 โดยกำรนสำคสำตอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

มำหำค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ หำกพบว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรเปลี่ยนแปลง 

น้อยมำก กล่ำวคือค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์แคบมำก ก็จะยุติกระบวนกำรวิจัยในรอบที่สำม

 เมื่อได้ผลจำกกำรเก็บข้อมูลโดยกำรใช้เทคนิคเดลฟำย ทั้ง 3 รอบ จึงนสำแบบสอบถำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัด

โปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำที่ได้พัฒนำเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือควำมตรงเชิง

เนื้อหำ ผู้ทรงคุณวุฒิ จสำนวน 5 ท่ำน โดยกำรสุ่มแบบเจำะจง
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 ขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทสำร่ำงมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์กำรประเมินกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ สร้ำงแบบสอบถำม 2) ดสำเนินกำรวิจัยโดยใช้

เทคนิคเดลฟำย นสำแบบสอบถำมรอบที่ 1 ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จสำนวน 21 ท่ำน ตอบแบบสอบถำม 

จำกนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมควำมคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน นสำมำปรับปรุงพัฒนำเป็นแบบสอบถำม 3) ปรึกษำ

อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถำมจำกข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งใช้ในกำรทสำแบบสอบถำมรอบที่ 2 

โดยเป็นแบบสอบถำมเป็นข้อควำมปลำยปิดแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) 5 ระดับ ตำมแบบของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) 4) นสำแบบสอบถำมไปสอบถำมผู้เชี่ยวชำญ 21 ท่ำน ซ่ึงเป็นกำรทสำเดลฟำยรอบที่ 2 จำกน้ันผู้วิจัยจะ

นสำควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญจำกแบบสอบถำมมำวิเครำะห์หำค่ำมัธยฐำน (Median) ค่ำฐำนนิยม (Mode) และค่ำ

พิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile Range) 5) ปรับปรุงแบบสอบถำม ร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำสสำหรับเดลฟำย

รอบที่ 3 โดยแสดงค่ำมัธยฐำน ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ แล้วนสำไปใช้ผู้เช่ียวชำญทั้ง 21 ท่ำน (ชุดเดิม) ตอบอีกครั้ง

หนึ่ง เพื่อยืนยันคสำตอบท่ีได้ตอบไปแล้วว่ำเป็นเช่นเดียวกับควำมคิดเห็นเช่นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมหรือไม่  

6) นสำควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญจำกเดลฟำยรอบที ่3 มำวเิครำะห์ หำค่ำมธัยฐำน (Median) ค่ำฐำนนยิม (Mode) และค่ำ

พิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อหำข้อสรุปสำระสสำคัญของเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ 

ในโรงเรียนประถมศึกษำ 7) ปรึกษำอำจำรย์ท่ีปรึกษำเพื่อสรุปเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียน

ประถมศึกษำ

 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้วิจัยนสำข้อมูลที่รวบรวมได้จำกผู้เชี่ยวชำญในรอบที่ 1 แบบสอบถำมที่มีลักษณะ

เป็นคสำถำมปลำยเปิดทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำองค์ประกอบ มำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ 

ในโรงเรียนประถมศึกษำ เก็บรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ หลังจำกนั้นทสำกำรวิเครำะห์โดยละเอียดและนสำมำ

สงัเครำะห์เป็นประเดน็ โดยพจิำรณำตดัทอนข้อควำมทีซ่สำ้กนั สรปุเป็นมำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีน

ประถมศกึษำ เพือ่รวบรวมใช้เป็นข้อมลูในกำรสร้ำงแบบสอบถำมในรอบที ่2 2) กำรวเิครำะห์ผลกำรวจิยัในรอบที ่2 และ

รอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยนสำมำวิเครำะห์ค่ำมัธยฐำน (Median) ค่ำฐำนนิยม (Mode) และค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile 

Range) กำรสรปุผลกำรวจิยัพจิำรณำจำกมำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ และเกณฑ์กำรจดั

โปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ทีม่ค่ีำมธัยฐำน อยูร่ะหว่ำง 3.50 – 5.00 มค่ีำสมับรูณ์ของผลต่ำงระหว่ำงค่ำ

มธัยฐำนและค่ำฐำนนยิมไม่เกนิ 1.00 มค่ีำพสิยัระหว่ำงควอไทล์ไม่เกนิ 1.50 [12] ซึง่เป็นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ว่ำผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกัน (consensus)

สรุปผลการวิจัย

 ผลกำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ พบว่ำ เกณฑ์

มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จสำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตรงตำมเนื้อหำรวมมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 0.97 ควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

13 มำตรฐำน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตร

พลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ 6 

ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลทำงพลศึกษำ 3 ตัวบ่งชี้ 2) กำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 2 มำตรฐำน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 6 ด้ำน

บุคลำกร 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง

โรงเรียน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำแข่งกีฬำ 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนผู้ฝึกสอน
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กีฬำ 1 ตัวบ่งชี้ 4) กำรจัดพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 2 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร 1 ตัวบ่งชี้ 5) กำรจัด

กิจกรรมพลศึกษำพิเศษ 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 13 ด้ำน

ครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภำพเป็น 4 

ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง

 กำรนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลรอบที่ 3 เพื่อแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละข้อคสำถำมของกำรพัฒนำเกณฑ์

มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน 37 ตัวบ่งช้ี โดยมี 

รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่ำมัธยฐำน ค่ำฐำนนิยม ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ ของควำมเหมำะสมของมำตรฐำนกำรจัดโปรแกรม

พลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ จำกกำรทสำเดลฟำยโดยผู้เชี่ยวชำญ 21 คน รอบที่ 3

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 1 กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน จสำนวน 5      

มำตรฐำนมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ

ตังบ่งชี้ 1.1 หลักสูตรสอดคล้องกับวัยและพัฒนำกำรของ 

ผูเ้รยีน และหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและบรบิท

ของโรงเรียน

ตวับ่งชี ้1.2 มกีำรจดัเนือ้หำและประสบกำรณ์กำรเรยีนรูเ้หมำะสม 

กับเพศและวัยผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 1.3 กำรจัดโครงสร้ำงของหลักสูตรพลศึกษำ

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

4.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำก

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ

ตวับ่งชี ้2.1 มกีำรกสำหนดจดุประสงค์กำรเรยีนรูค้รอบคลมุ 5 ด้ำน 

ได้แก่ด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย 

และด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้ 2.2 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนคสำนึงถึงเพศ อำยุ 

ระดับควำมสำมำรถ และสมรรถภำพทำงกำยของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 2.3 จสำนวนกิจกรรมพลศึกษำที่กสำหนดให้ผู้เรียนเรียน

ตัวบ่งชี้ 2.4 มีกำรผลิตเลือกใช้และพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสอดคล้องกับเนื้อหำและกิจกรรมกำรเรียนรู้

5.00

5.00

5.00

4.00

5.00

5.00

5.00

4.00

0.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด
มำก

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ

ตัวบ่งชี้ 3.1 ครูพลศึกษำมีคุณวุฒิทำงพลศึกษำและควำมรู ้

ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ 3.2 ครูพลศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตำม

จรรยำบรรณ และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่กำรงำน

ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตรำส่วนของครูพลศึกษำต่อจสำนวนผู้เรียนโดย

เฉลี่ยในกำรสอนแต่ละครั้ง

ตัวบ่งชี้ 3.4 ครูพลศึกษำมีกำรแสวงหำควำมรู้และเทคนิควิธี

กำรใหม่ ๆ

ตัวบ่งชี้ 3.5 กำรเตรียมกำรสอนของครูพลศึกษำ

ตัวบ่งชี้ 3.6 จสำนวนชั่วโมงกำรสอน (ไม่รวมชั่วโมงกิจกรรม) 

ของครูพลศึกษำใน 1 สัปดำห์

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.0

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที ่4 ด้ำนกำรวดัและประเมนิผลทำงพลศกึษำ

ตัวบ่งชี้  4.1 มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน

ครอบคลุม 5 ด้ำน (ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ ด้ำนเจตคติ ด้ำน 

กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม)

ตัวบ่งชี้ 4.2 มีกำรนสำผลกำรประเมินมำปรับเปลี่ยนกำรเรียน 

กำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ

ตัวบ่งชี้ 4.3 มีกำรจัดทสำรำยงำนผลกำรเรียนรู้

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที ่5 ด้ำนวสัด ุอปุกรณ์ สถำนที ่และสิง่อสำนวย

ควำมสะดวก

ตัวบ่งชี้ 5.1 จสำนวนอุปกรณ์และวัสดุสสำหรับกำรเรียนกำรสอน

วิชำพลศึกษำต่อผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 5.2 มีสถำนท่ี อุปกรณ์ และวัสดุกำรเรียนกำรสอน

เพียงพอ

ตัวบ่งชี้ 5.3 มีสิ่งอสำนวยควำมสะดวกทำงพลศึกษำอย่ำงเพียงพอ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

1.00

1.00

1.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 2 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 

 มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนบุคลำกร 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นมีส่วนร่วมในกำรจัดและ

ดสำเนินกำรแข่งขัน

ตวับ่งชี ้6.2 กรรมกำรผูต้ดัสนิกฬีำภำยในโรงเรยีนแต่ละชนดิกฬีำ

ตัวบ่งชี้ 6.3 ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงำนภำยนอกให้ควำม

ร่วมมือในกำรดสำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน

ตัวบ่งชี้ 7.1 กำรมีส่วนในกำรจัดและดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำ

ภำยในของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 7.2 ชนิดกีฬำที่จัดกำรแข่งขันในกีฬำภำยในโรงเรียน

ตัวบ่งชี้ 7.3 กำรเลือกประเภทกีฬำเพื่อจัดแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน

ตวับ่งชี ้7.4 จสำนวนผูเ้รยีนทีม่ส่ีวนร่วมในกำรแข่งขนักฬีำภำยใน

โรงเรียน

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

องค์ประกอบที่ 3 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน 

ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่ 8 กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำแข่งขันกีฬำ

ตัวบ่งชี้ 8.1 คุณสมบัติของนักกีฬำที่เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำระหว่ำง

โรงเรียน

ตวับ่งชี ้8.2 เวลำทีใ่ช้ในกำรฝึกซ้อมก่อนกำรแข่งขนักฬีำระหว่ำง

โรงเรียน

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนผู้ฝึกสอนกีฬำ

ตังบ่งชี้ 9.1 คุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬำ 4.00 4.00 1.00 มำกที่สุด สอดคล้อง

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ Median Mode IQR
ระดับควำม

เหมำะสม

ควำม

สอดคล้อง

ผู้เชี่ยวชำญ

องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร ประกอบด้วย 2 

มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่  10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพลศึกษำเพื่อ

นันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 10.1 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดเตรียมสถำนท่ี อุปกรณ์ และส่ิงอสำนวยควำม

สะดวกที่เหมำะสมและเพียงพอ

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพ่ือ 

นันทนำกำร

ตัวบ่งชี้ 11.1 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนำกำร

5.00 5.00 0.50 มำกที่สุด สอดคล้อง

องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษำพิเศษ ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน

 มำตรฐำนที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ 12.1 ผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมที่กสำหนด

ไว้ในแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล

5.00 5.00 0.00 มำกท่ีสุด สอดคล้อง

 มำตรฐำนที่ 13 ด้ำนครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ตัวบ่งชี้ 13.1 ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เจตคติท่ีดีต่อกำรจัดกำร

เรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม

ตัวบ่งชี้ 13.2 ครูเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือพัฒนำให้มีทักษะ 

ในกำรจัดกำรเรียนร่วม

ตัวบ่งชี้ 13.3 ครูจัดหำ ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอสำนวยควำม

สะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ ใน

กำรพัฒนำผู้เรียนตำมควำมต้องกำรจสำเป็นพิเศษทำงกำรศึกษำ

ตวับ่งชี ้13.4 ครมูกีำรวดัและประเมนิผลทีห่ลำกหลำยสอดคล้อง

กับผู้เรียนเฉพำะบุคคล

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกที่สุด

มำกทีสุ่ด

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

 จำกตำรำงที ่1 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลูจำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชำญมคีวำมต่อมำตรฐำน

กำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ รอบที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มำตรฐำน และ 37  

ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
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 1. องค์ประกอบที่ 1 กำรสอนพลศึกษำในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมี

ควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกันจสำนวน 19 ตัวบ่งชี้ เป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 17 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 

5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อควำมเหมำะสมในระดับมำก จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 และ 

2.4 (Mdn = 4.00, Mo = 4.00, IQR = 1.00)

 2. องค์ประกอบที ่2 กำรจดักำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 7 ตวับ่งชี ้พบว่ำ ผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 7 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 

5.00, IQR = 0.00 – 1.00) 

 3. องค์ประกอบที ่3 กำรจดักำรแข่งขนักฬีำระหว่ำงโรงเรยีน ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 3 ตวับ่งชี ้พบว่ำ ผูเ้ชีย่วชำญ

มีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 

5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อควำมเหมำะสมในระดับมำก จสำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 9.1 (Mdn = 4.00, Mo 

= 4.00, IQR = 1.00)

 4. องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิด

เห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 

0 – 0.05) 

 5. องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษำพิเศษ ประกอบด้วย 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน และเป็นข้อควำมที่เหมำะสมในระดับมำกที่สุด จสำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00) 

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ กำรพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จสำนวน 13 มำตรฐำน และ 37 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 กำรสอนพลศกึษำในช้ัน

เรียน จสำนวน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนหลักสูตรพลศึกษำ จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 

2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพลศึกษำ จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนครูพลศึกษำ จสำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มำตรฐำน

ที่ 4 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 5 ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ และ 

สิง่อสำนวยควำมสะดวก จสำนวน 3 ตวับ่งชี ้องค์ประกอบที ่2 กำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรยีน จสำนวน 2 มำตรฐำน 7 ตวับ่งชี้  

ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนบุคลำกร จสำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 7 กำรจัดดสำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน

โรงเรียน จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียน จสำนวน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบ

ด้วย มำตรฐำนที ่8 กำรจดัส่งนกักฬีำเข้ำแข่งขนักฬีำ จสำนวน 2 ตวับ่งชี ้และมำตรฐำนที ่9 ด้ำนผูฝึ้กสอนกฬีำ องค์ประกอบ

ที่ 4 กำรจัดพลศึกษำเพื่อนันทนำกำร จสำนวน 2 มำตรฐำน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำนที่ 10 ด้ำนกำรจัดกิจกรรม

พลศึกษำเพื่อนันทนำกำร จสำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 11 ด้ำนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพลศึกษำเพื่อนันทนกำร จสำนวน 

1 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 กำรจัดกิจกรรมพลศึกษำพิเศษ จสำนวน 2 มำตรฐำน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มำตรฐำน

ที่ 12 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน จสำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และมำตรฐำนที่ 13 ด้ำนครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จสำนวน 4 ตัวบ่งชี้

 จำกควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ทสำให้ได้เกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ 

ซึง่เป็นแนวทำงในกำรพฒันำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำ ในโรงเรยีนประถมศกึษำ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ

ควรกสำหนดวสัิยทศัน์ พนัธกจิ หรอืวำงนโยบำยเพือ่จะพฒันำให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนทีร่ะบไุว้ ซึง่สอดคล้องกบั สคุนธ์ 

สนิธพำนนท์ [13] กล่ำวว่ำ ปัจจยัสสำคญัทีจ่ะส่งผลให้สถำนศกึษำอยูใ่นระดบัมำตรฐำนเป็นทีย่อมรบัในวงกำรศกึษำนัน้ 

ผูบ้รหิำรเป็นผูน้สำทีด่มีวีสิยัทศัน์ พร้อมนสำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงในทำงสร้ำงสรรค์ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำร
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จัดกำรทั้งด้ำนวิชำกำร กำรดูแลผู้เรียน บุคลำกรทุกฝ่ำย มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่มีควำมสำมำรถ คณะครู-อำจำรย์ 

เครือข่ำยผู้ปกครอง เครือข่ำยชุมชน ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เป็น

ไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรระดับชำติ และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้

ผูเ้รยีนด้วยรปูแบบกำรสอน วธีิกำรสอน เทคนคิกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย โดยมกีำรวจิยัเพือ่พฒันำ

ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมเป้ำหมำย ดังที่ พัชรำภำ 

เกิดโภคทรัพย์ [14] ศึกษำเรื่อง สภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของพลศึกษำในโรงเรียนมัธยมศึกษำ ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่ำงของประเทศไทย พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนพลศึกษำจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 

เป็นสสำคัญร้อยละ 75 ใช้วิธีกำรแบบศึกษำด้วยตนเอง สมรรถนะของนักเรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  

และควำมมีวินัยเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนพลศึกษำได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำมำกที่สุด

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ควรนสำมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินกำรจัดโปรแกรมพลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำไป 

ประชำพิจำรณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ ชุมชน และหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

ที่ตรงกันและได้รับกำรยอมรับจำกทุกฝ่ำย

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรนสำมำตรฐำน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ประเมนิกำรจดัโปรแกรมพลศกึษำไปทดลองใช้กบัโรงเรยีนเทศบำล และ

โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษำ เพื่อให้ทรำบถึงบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษำ

 2. ควรมีกำรวิจัยติดตำมผลกำรใช้มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ในกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดโปรแกรม

พลศึกษำ ในโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อปรับรำยละเอียดให้มีควำมสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง
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