
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

139Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 139-147 (2019)  Vol.9 No.1

ความต้องการจ�าเป็นในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี

Needs of a Physical Activity Promoting With “Reduce Time-Learning  
and Increase Time-Knowledge” for Lower-Secondary School Students  

in Phetchaburi Province

ธ�ารงค์ บุญพรหม1* บุญทิพย์ แป้นทอง1 และคมชนัญ โวหาร1

Thamrong Boonprom1*, Boontip Paenthong1 and Komchanun Voharn1

1สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
1Division of Physical Education, Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi 76000

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: thamrong_3@hotmail.com

Received: 5 October 2018., Revised: 26 November 2018, Accepted: 28 December 2018

บทคัดย่อ

 งำนวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำ

เรยีน เพิม่เวลำรู ้ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนต้นในจงัหวดัเพชรบรุ ีกลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยัครัง้นี ้คอื นกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตจังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 393 คน 

เป็นนักเรียนชำย จสำนวน 198 คน และนักเรียนหญิง จสำนวน 195 คน ทสำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) 

ในกำรเลือกโรงเรียน 6 โรงเรียนท่ีสังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดับชั้นเรียน เครื่องมือหลักที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสอบถำมเกี่ยวกับ 

ควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ วิเครำะห์ข้อมูลโดย  

กำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI
modified

)

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ค่ำลสำดับดัชนีควำมสสำคัญของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ของนักเรียนชำย คือ อันดับ 1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8869 อันดับ 2 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI 

= 0.8242 อันดับ 3 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.7816 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7692  

2) ค่ำลสำดบัดชันคีวำมสสำคญัของกำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนหญงิ คอื อนัดบั 

1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8786 อันดับ 2 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 0.8205 อันดับ 3 ด้ำนสถำนที่

และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI = 0.8072 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7578 3) ค่ำลสำดับดัชนีควำมสสำคัญของ

กำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนทัง้หมด คอื อนัดบั 1 ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม 

มีค่ำ PNI = 0.8846 อันดับ 2 ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ มีค่ำ PNI = 0.8155 อันดับ 3 ด้ำนประเภทกิจกรรม มีค่ำ PNI = 

0.8051 และ อันดับ 4 ด้ำนควำมปลอดภัย มีค่ำ PNI = 0.7689

ค�าส�าคัญ: ควำมต้องกำรจสำเป็น กิจกรรมทำงกำย กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้
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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 (PNI
modified

).

 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).
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บทน�า

 แผนกิจกรรมกำรรณรงค์สุขภำพดีถ้วนหน้ำ สู่ ค.ศ. 2020 ของกรมกำรอนำมัยโลก (WHO) และองค์กำร 

ส่งเสริมสุขภำพของประเทศสหรัฐอเมริกำ (USDHHS) ระบุให้กิจกรรมทำงกำย (Physical Activity) เป็นหนึ่งใน 

ตัวบ่งชี้วัดทำงสุขภำพตัวหน่ึงท่ีสสำคัญสสำหรับส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศทุกวัยมีสุขภำพที่ดีและสมบูรณ์ถ้วนหน้ำ  

ในปี ค.ศ. 2020 และกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สสำคัญของกำรเสียชีวิตในบุคคลทั่วไป

ทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้ป่วยโรคต่ำง ๆ อีกด้วย [1]

 ในปัจจบุนักลุม่ประชำกรวยัเดก็และวยัรุน่มลีกัษณะกำรดสำเนนิชวีติประจสำวนัทีเ่ป็นแบบมกีจิกรรมทีใ่ช้พลงังำน

น้อยได้แก่ กำรมกีจิกรรมกำรเรยีนทีใ่ช้เวลำนำนในแต่ละวนั ทัง้ในห้องเรยีนและกำรเรยีนพเิศษนอกเวลำ กำรผ่อนคลำย

นันทนำกำรโดยกำรใช้คอมพิวเตอร์ [2] ประกอบกับกำรพัฒนำทำงวัตถุทสำให้ควำมลสำบำกทำงกำยลดลง กำรเดินทำง

ที่สะดวกสบำย กำรมีไฟฟ้ำใช้ และกำรได้นสำเครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์เสริมควำมสะดวกสบำย เข้ำมำใช้ทั้งในครัว

เรือนและนอกบ้ำน ซึ่งกำรดสำเนินชีวิตท่ีรีบเร่งแข่งขัน และควำมเคยชินเหล่ำนี้ทสำให้เด็กและวัยรุ่นมีพฤติกรรม ไม่ได ้

ใช้พลังงำนหรือใช้พลังงำนน้อยต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียงที่ทสำให้เกิดโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่หรือ 

วัยสูงอำยุ ทั้งโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคในระบบเมตำโบลิค และภำวะอ้วน [3]

 กลุม่ประชำกรวยัเดก็และวยัรุน่นัน้ในบทบำทหนึง่กค็อื นกัเรยีน เป็นกลุม่เป้ำหมำยในกำรส่งเสรมิให้มกีจิกรรม

ทำงที่มำกขึ้นจำกวิถีชีวิต ซ่ึงกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ มีสสำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

หรือสถำนศึกษำสังกัดอื่น ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยสสำคัญหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณภำพของนักเรียน จำกนโยบำย 

กำรปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล คือ นโยบำยในกำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เพื่อลดระยะเวลำเรียนภำค

วิชำกำรลงโดยไม่กระทบเน้ือหำหลักท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมโดยเพิ่มเวลำ

และโอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยให้โรงเรียนเลิกเรียนเวลำ 14.30 น. และหลังเวลำนั้นให้ผู้เรียนทสำกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ นอกห้องเรียนอย่ำงหลำกหลำย เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ทุกด้ำนในรูปแบบกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเวลำที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตำมกสำหนดของแต่ละโรงเรียน โดยเริ่มดสำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2 ปี

กำรศกึษำ 2558 และจะดสำเนนิกำรทกุโรงเรยีนในปีกำรศกึษำ 2559 [4] “กำรลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู”้ เป็นกำรปรบัเปลีย่น 
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2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระให้เพิ่มกำรบูรณำกำรเพื่อลดควำมซส้ำซ้อนของเนื้อหำ เพิ่ม

เวลำในกำรจดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้ปฏบิตัจิรงิ ส่วนที ่2 กำรจดักจิกรรมพฒันำผูเ้รยีน มกีำรเพิม่เตมิกรอบกจิกรรมจำก

กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพือ่สงัคมและสำธำรณประโยชน์นัน้ มำเป็นกำรจดักจิกรรมใน 4 หมวด 

16 กลุม่กจิกรรม ทีเ่น้นให้นกัเรยีนมโีอกำสปฏบิตัจิรงิ นสำไปสูก่ำรสร้ำงควำมรูด้้วยตนเอง รวมทัง้มทีกัษะกำรคดิวเิครำะห์

ทักษะชีวิต ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรทสำงำนเป็นทีม เสริมสร้ำงคุณลักษณะ ค่ำนิยมที่ดีงำม และควำมมีนส้ำใจต่อกัน [5]

 แนวทำงหนึ่งที่สถำนศึกษำจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ คือ กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยแก่นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษำ กำรดสำเนินกำรดังกล่ำวมีระยะดสำเนินกำรผ่ำนมำประมำณ 1 ปี จึงควรมีกำรรวบรวมข้อมูลกำรดสำเนิน

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยเฉพำะในส่วนของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยให้กับนักเรียน ทั้งส่วนที่สัมพันธ์

หรือเสริมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ หรือกลุ่มสำระอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำนักเรียนผ่ำนกำร

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  ในโครงกำรนี้ ดังนั้นกำรศึกษำสภำพปัจจุบันของกำรดสำเนินโครงกำร เมื่อเทียบกับ

สิ่งที่ควรจะเป็น จึงเป็นส่ิงสสำคัญย่ิง แนวคิดท่ีนิยมในกำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่

ในปัจจุบัน คือ กำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs assessment ควำมต้องกำรจสำเป็นที่ศึกษำนั้น หำกมีควำมขัดแย้ง

ระหว่ำงควำมแตกต่ำงทีพ่บระหว่ำงสิง่ทีค่วรจะเป็น กบัสิง่ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั กจ็ะชีใ้ห้เหน็ถงึปัญหำทีเ่กดิขึน้ ซึง่สำมำรถ

ช่วยระบุปัญหำที่เป็นปัญหำอย่ำงแท้จริง ทสำให้เกิดกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงตรงจุดเป็นไปตำมควำมต้องกำรขององค์กร 

เนื่องจำกกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพปัจจุบัน (what is) 

กับสภำพที่ควรจะเป็น (what should be) มีกระบวนกำรทสำงำนที่เป็นระบบในกำรหำควำมต้องกำรจสำเป็นและจัดลสำดับ

ควำมสสำคัญก่อนหลัง ทสำให้ได้ข้อมูลและสำรสนเทศในกำรตัดสินใจเลือกหำวิธีแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนระบบ

สำรสนเทศของสถำนศึกษำได้ตรงกับสภำพหรือควำมต้องกำรที่แท้จริง จำกนั้นนสำผลที่ได้มำวิเครำะห์และประเมิน  

สิง่ทีเ่กดิขึน้ว่ำสมควรเปลีย่นแปลงอะไรบ้ำง กำรประเมนิควำมต้องกำรจสำเป็นทสำให้ได้ข้อมลูทีน่สำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลง

กระบวนกำรจดักำรศกึษำหรอืกำรเปลีย่นแปลงผลทีเ่กดิขึน้ปลำยทำง กำรเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมำจำกกำรประเมนิควำม

ต้องกำรจสำเป็นจึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้ำงสรรค์และเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงบวก [6]

 จำกเหตผุลดงักล่ำว ทสำให้ผูว้จิยัตระหนกัถงึควำมสสำคญัของสำรสนเทศทีเ่กดิจำกผลกำรวเิครำะห์ควำมต้องกำร

จสำเป็นของสถำนศกึษำในกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรูแ้ก่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ 

ผลวิจัยจะเป็นสำรสนเทศสสำคัญเก่ียวกับกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยซึ่งสะท้อนภำวะสุขภำพของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษำของไทยได้ โดยเฉพำะผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของสถำนศึกษำ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

คุณภำพของนโยบำยนี้ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 เพือ่ศกึษำควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรู ้ของนกัเรยีน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในจังหวัดเพชรบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดสสำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีทีก่สำลงัศกึษำในปีกำรศกึษำ 2561 กสำหนดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้

สูตรของ Yamane [7] ใช้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่ำงจสำนวน 386 คน ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่ำง 10 % 

เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของกลุ่มตัวอย่ำง จึงได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 420 คน แบ่งเป็นนักเรียนชำย 210 คน และนักเรียน
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หญงิ 210 คน จำกนัน้ทสำกำรสุม่อย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) ในกำรเลอืกโรงเรยีน 6 โรงเรยีนทีส่งักดัสสำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทรำวำส(ศุขประสำรรำษฏร์) โรงเรียนคงคำรำม โรงเรียน

เขำย้อยวิทยำ โรงเรียนบ้ำนลำดวิทยำ โรงเรียนท่ำยำงวิทยำ และโรงเรียนบ้ำนแหลมวิทยำ และใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบ

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ในระดับชั้นเรียน และได้แบบสอบถำมกลับคืนมำ 393 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

93.57 เป็นนักเรียนชำยจสำนวน 198 ฉบับ และนักเรียนหญิง 195 ฉบับ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำน

กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จสำนวน 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนประเภทกิจกรรม 13 ข้อ 2) ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม 4 

ข้อ 3) ด้ำนสถำนท่ีและสิ่งอสำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรม จสำนวน 3 ข้อ 4) ด้ำนควำมปลอดภัย จสำนวน 3 ข้อ รวม 

23 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีควำมหมำย ดังนี้คสำถำมทุกข้อที่ต้องตอบ 2 

สภำพ คือ สภำพที่เป็นจริงและสภำพที่ควรจะเป็น

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index (PNI 
Modified

) เป็นสูตรที่

ปรับปรุงจำกสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวำณิช [8]

 ขั้นตอนของการวิจัย 1) ศึกษำเอกสำร ตสำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องควำมต้องกำรจสำเป็น

ของกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีน เพิม่เวลำรูแ้ละกสำหนดกรอบควำมคดิเพือ่สร้ำงแบบสอบถำม  

2) กำรสร้ำงแบบสอบถำมมีกำรดสำเนินกำรโดยกสำหนดรูปแบบและโครงสร้ำงเนื้อหำของแบบสอบถำมโดยกสำหนดรูป

แบบของแบบสอบถำม มี 2 ตอน ให้มีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 4 ระดับ และ 5 ระดับ คสำถำมในตอน

ที่ 2 ทุกข้อคสำถำมจะมีข้อมูลที่ต้องตอบ 2 สภำพ คือ สภำพที่เป็นจริง และสภำพที่ควรจะเป็น 3) นสำแบบสอบถำมแก้ไข

แล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือจสำนวน 3 ท่ำน เพ่ือตรวจสอบควำมครอบคลุมของโครงสร้ำงเน้ือหำควำม

เหมำะสมของปริมำณ ข้อคสำถำม ตรวจสอบควำมเท่ียงตรงโดยหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมแต่ละข้อ

กับจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ตรวจสอบกำรใช้ภำษำและรูปแบบกำรพิมพ์ นสำแบบสอบถำมจำก

ผู้ทรงคุณวุฒิมำตรวจสอบแก้ไข จนได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมแต่ละข้อกับจุดประสงค์ อยู่ระหว่ำง 

0.67 – 1.00 4) นสำแบบสอบถำม จสำนวน 30 ชุดไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัด

เพชรบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง เพื่อหำควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม จสำนวน 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟำ (Alpha Coefficient) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ มีค่ำควำมเที่ยงของแบบสอบถำมในส่วนควำมต้องกำร

จสำเป็นของกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เท่ำกับ 0.92 5) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัตดิต่อกบัโรงเรยีนของกลุม่ตวัอย่ำง เพือ่ขอเกบ็ข้อมลูในแต่ละโรงเรยีน และได้ทสำหนงัสอืขออนเุครำะห์เกบ็ข้อมลู

เพือ่กำรวจิยั จำกคณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีและนสำมอบให้กบัโรงเรยีนกลุม่ตัวอย่ำง เพือ่บอกช่วงเวลำ

ที่ต้องกำรเก็บข้อมูล รวมทั้งอธิบำยเนื้อหำและเหตุผลของกำรเก็บข้อมูล เมื่อได้รับกำรอนุญำตแล้ว ผู้วิจัยจึงทสำกำรเก็บ

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง 6) วิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติกำรจัดลสำดับควำมสสำคัญใช้สูตร Modified Priority Needs Index 

(PNIModified ) 7) นสำข้อมูลที่วิเครำะห์มำได้จัดลสำดับควำมต้องกำรจสำเป็นกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำ

เรยีนเพิม่เวลำรู ้โดยกำรเปรยีบเทยีบสภำพทีค่วรจะเป็นกบัสภำพทีเ่ป็นจรงิ แล้วนสำมำจดัลสำดบัของควำมต้องกำรจสำเป็น

ผลการวิจัย

 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมลู ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้

ของนักเรียน ตำมตำรำงที่1 พบว่ำ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้
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ของนกัเรยีนชำย พบว่ำ อนัดบัแรก ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม (0.8869) รองลงมำ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ (0.8242) ด้ำน

ประเภทกิจกรรม (0.7816) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7692) ตำมลสำดับ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำ

รู้ของนักเรียนหญิง พบว่ำ อันดับแรก ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม (0.8786) รองลงมำด้ำนประเภทกิจกรรม (0.8205) ด้ำน

สถำนที่และอุปกรณ์ (0.8027) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7578) ตำมลสำดับ

 ดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู้

ของภำพรวมนกัเรยีน พบว่ำ อนัดบัแรก ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม (0.8846) รองลงมำ ด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ (0.8155) 

ด้ำนประเภทกิจกรรม (0.8051) และด้ำนควำมปลอดภัย (0.7689) ตำมลสำดับ

ตารางที่ 1 กำรเปรียบเทียบค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นของนักเรียน

ความต้องการจ�าเป็น เพศชาย เพศหญิง รวม

1. ด้ำนประเภทกิจกรรม 0.7816 (3) 0.8205 (2) 0.8051 (3)

2. ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม 0.8869 (1) 0.8786 (1) 0.8846 (1)

3. ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 0.8242 (2) 0.8072 (3) 0.8155 (2)

4. ด้ำนควำมปลอดภัย 0.7692 (4) 0.7578 (4) 0.7689 (4)

รวม 0.8154 0.8160 0.8185

หมำยเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคืออันดับที่

สรุปผลการวิจัย

 ค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน 

เพิม่เวลำรูข้องนกัเรยีนจสำแนกตำมเพศ ค่ำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัของควำมต้องกำรจสำเป็นในภำพรวมของนกัเรียนหญงิ

มีค่ำสูงกว่ำนักเรียนชำย (0.8160 และ 0.8154 ตำมลสำดับ)

 เมื่อพิจำรณำค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรม 

ลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูจ้สำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนประเภทกจิกรรม นกัเรยีนหญงิมค่ีำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัสงูกว่ำ

นักเรียนชำย (0.8205 และ 0.7816 ตำมลสำดับ) ส่วนอีก 3 ด้ำนได้แก่ ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 

และด้ำนควำมปลอดภยั นกัเรยีนชำยมค่ีำดชันลีสำดบัควำมสสำคญัสงูกว่ำนกัเรยีนหญงิ (ด้ำนครใูนกำรจดักจิกรรม 0.8842 

และ 0.8786 ตำมลสำดับ ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ 0.8242 และ 0.8072 ตำมลสำดับ ด้ำนควำมปลอดภัย 0.7692 และ 0.7578 

ตำมลสำดับ)

 เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของนักเรียนค่ำดัชนีลสำดับควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรม 

ทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้จสำแนกตำมรำยด้ำน พบว่ำ เหมือนกันในด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม  

เป็นอันดับแรก ส่วนด้ำนควำมปลอดภัย เป็นอันดับสุดท้ำย

อภิปรายผล

 จำกข้อค้นพบของผลกำรวจิยั สำมำรถนสำมำอภปิรำยผลตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยัโดยแยกเป็นประเดน็ต่ำง ๆ  
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ได้ดังนี้

 ควำมต้องกำรจสำเป็นของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ มี 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนครูใน

กำรจัดกิจกรรม ด้ำนประเภทกิจกรรม ด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ และด้ำนควำมปลอดภัย

 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งทั้งในนักเรียนชำยและนักเรียนหญิงให้เป็นควำมต้องกำรจสำเป็นอันดับ 1 ทั้งสอง

กลุ่ม และในรำยข้อของด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรมก็เป็นข้อเดียวกัน คือ ครูมีจสำนวนเพียงพอในกำรจัดกิจกรรม สะท้อน

ให้เห็นถึงว่ำกำรที่มีครูจสำนวนไม่เพียงพอ สะท้อนให้เห็นถึงกำรมีกิจกรรมที่ไม่หลำกหลำย หรือครูอำจจะไม่ถนัดใน

กำรจัดกิจกรรม ทสำให้ออกแบบกิจกรรมไม่ได้ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์เท่ำที่ควรหรือตำมควำมถนัดของนักเรียน 

สอดคล้องกับคสำแนะนสำของ สสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ [4] ที่ว่ำ กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้

ของนักเรียน ครูเป็นผู้ที่มีบทบำทจำกกำรเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้คสำปรึกษำช้ีแนะ (Coach & Mentor) ครูจัดกิจกรรมและ

สถำนกำรณ์เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกและคดิอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถงึครคูวรใช้วธิกีำรประเมนิผลทีห่ลำกหลำย 

และเป็นกำรประเมินตำมสภำพจริง วิเครำะห์คุณภำพและพัฒนำกำรของนักเรียน มำกกว่ำกำรประเมนินักเรียนจำกกำร

สอบเท่ำนัน้ แล้วยงัสอดคล้องกบั จฑุำรตัน์ ภทัรเกษวทิย์ และสธุนะ ตงิศภทัย์ิ [9] ศกึษำพบว่ำ ปัจจยัทีท่สำให้ประสบควำม

สสำเร็จ คอื นกัเรยีนมคีวำมสนใจทสำกจิกรรมด้วยควำมสมคัรใจจดักจิกรรมให้สอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรและควำม

สนใจของนกัเรยีน กำรจดับคุลำกร มคีรพูลศกึษำหรอืผูจ้ดักจิกรรมทำงกำยหลงัเลกิเรยีนเป็นผูด้แูลและให้คสำปรกึษำใน

กำรทสำกจิกรรม รวมถงึครผููส้อน ควรทบทวนกำรปฏบิตักิจิกรรมหลงักำรจดักจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่นสำผลไปพฒันำ

กิจกรรมให้ตรงกับควำมถนัดและต้องกำรของนักเรียน [10]

 ด้ำนประเภทกจิกรรม นกัเรยีนชำยให้ควำมต้องกำรจสำเป็นเป็นอนัดบั 3 ส่วนในนกัเรยีนหญงิให้เป็นอนัดบั 2 เมือ่

พจิำรณำประเภทของกจิกรรม 3 อนัดบัแรก นกัเรยีนชำยมคีวำมต้องกำรกจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมกำรละคร กจิกรรมกลุม่

สัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ และกิจกรรมกำรเต้นรสำ นักเรียนหญิงมีควำมต้องกำรกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทำงศำสนำ 

พัฒนำจิตใจและควำมสงบสุข กิจกรรมกำรละคร และกิจกรรมพิเศษตำมเทศกำลต่ำง ๆ (วันลอยกระทง/วันสงกรำนต์

และอื่น ๆ) เมื่อพิจำรณำควำมต้องกำรในประเภทของกิจกรรมทั้งนักเรียนชำยและหญิง พบว่ำ มีควำมหลำกหลำยตำม

ควำมสนใจของนกัเรยีนทัง้สองกลุม่ ควำมต้องกำรกจิกรรมทีเ่หมอืนกนั คอื กจิกรรมกำรละคร สอดคล้องกบักำรศกึษำ

สรุปผลกำรดสำเนินงำนโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” พบว่ำ โรงเรียนมัธยมศึกษำ มีสัดส่วนของกำรจัดกิจกรรม

ประเภท Head มำกกว่ำกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดยภำพรวม พบว่ำ สถำนศึกษำทุกประเภทมีสัดส่วนกำรจัดกิจกรรม

ประเภท Head Heart และ Hand ที่ใกล้เคียงเคียง ยกเว้นกิจกรรมประเภท Health ที่มีสัดส่วนกำรจัดโดยภำพรวมน้อย

ที่สุด [11] สอดคล้องกับกำรศึกษำของ วีระพล จันทร์ศิลำ [12] ที่กล่ำวว่ำ กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนเข้ำกลุ่มกิจกรรม

ตำมควำมต้องกำรและควำมสนใจนัน้เป็นปัจจยัทีท่สำให้กำรมกีจิกรรมทำงกำยสมสำ่เสมอ รวมถงึถ้ำนกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม

ในกำรออกแบบกิจกรรมตำมควำมต้องกำรตั้งแต่เริ่มต้นก็จะทสำให้นักเรียนอยำกจะเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงยั่งยืน [13]

 ด้ำนประเภทสถำนที่และอุปกรณ์ นักเรียนชำยให้ควำมต้องจสำเป็นเป็นอันดับ 2 ส่วนในนักเรียนหญิงให้เป็น

อันดบั 3 เมือ่พจิำรณำสภำพทีค่วรจะเป็นอยู่ในด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ของนกัเรียนหญงิ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก

ที่สุด ส่วนนักเรียนชำยภำพรวมอยู่ในระดับมำก แต่ถ้ำพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำ เป็นเรื่องเดียวกัน คือ ต้องกำรให้สถำนที่

ในกำรจดักจิกรรมอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่ ีบรรยำกำศเหมำะสมสสำหรบักำรจดักจิกรรม สอดคล้องกำรศกึษำของ ทรรศนย์ี 

วรำห์คสำ [14] พบว่ำ ควำมคิดเห็นกำรจัดสภำพแวดล้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของโรงเรียน 

วัดจันทร์ประดิษฐำรำม กรุงเทพมหำนคร ของนักเรียนแยกตำมเพศของนักเรียน มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถติ ิท่ีระดบั .01 และยงัสอดคล้องกบักำรศกึษำกำรใช้เวลำว่ำงและปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิควำมสขุของนสิติมหำวทิยำลยั

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พบว่ำ ในด้ำนของกำรบริหำรจัดกำรโดยสถำนศึกษำ 
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ควรมีกำรจัดสรรสิ่งอสำนวยควำมสะดวกเพื่อเอื้อต่อกำรใช้เวลำว่ำง รวมถึงกำรซ่อมบสำรุงส่ิงอสำนวยควำมสะดวกที่มีอยู่

ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน [15] ซึ่งสอดคล้องกับ พรพจน์ พจน์พัฒนพล [16] กล่ำวว่ำ สิ่งที่โรงเรียนควรจัดให้มีหรือ

ดูแลเอำใจใส่อันดับแรก ๆ และเห็นด้วยตำเปล่ำ คือ ห้องเรียน โรงอำหำรและสถำนที่เล่นกีฬำ ซึ่งเป็นสถำนที่ในกำรที่

เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำยของนักเรียน

 ด้ำนควำมปลอดภัย ซ่ึงท้ังในนักเรียนชำยและนักเรียนหญิงให้เป็นควำมต้องกำรอันดับสุดท้ำยทั้งสองกลุ่ม 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อของควำมต้องกำรเป็นข้อเดียวกัน คือ ต้องกำรให้มีครูและเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำมปลอดภัยทั่วถึง 

สอดคล้องกับ รวีวรรณ พำชัย [17] พบว่ำ ปัญหำโครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ในเรื่องกำรเอำใจใส่ดูแลของคร ู

ผู้จัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ อยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่งสะท้อนให้ถึงควำมปลอดภัยในกำรจัดกิจกรรมที่จัดให้

นกัเรยีน เมือ่มกีำรจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุให้ผูเ้รยีนเกดิกระบวนกำรเรยีนรูน้ัน้ โรงเรยีนควรมสีถำนทีท่ีป่ลอดภยัและ

เหมำะสมกับกำรทสำกิจกรรมหลังชั่วโมงเลิกเรียน เพื่อผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับกลุ่มของผู้เรียน 

[18] ถึงแม้ว่ำนักเรียนจะลสำดับควำมสสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยไว้เป็นลสำดับสุดท้ำย ไม่ได้หมำยควำมผู้บริหำรและครูจะ

ควรละเลยด้ำนนี้ไป ซึ่งกำรศึกษำของสุชีรำ ใจหวัง และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ [19] เรื่อง กำรจัดกำรควำมปลอดภัยใน

สถำนศึกษำ พบว่ำ ครูในโรงเรียนมัธยมที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำนต่ำงกันจะมีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำน

ศึกษำ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติ ที่ระดับ .05 นั้นคือ ครูในโรงเรียนมัธยมที่มีประสบกำรณ์ในกำรทสำงำน

น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ 10 ปี จะให้ควำมสสำคัญกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำสมส่ำเสมอสูงกว่ำครูในโรงเรียน

มัธยมที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 11 ปีขึ้นไป ดังนั้นกำรตระหนักว่ำสิ่งแวดล้อมควำมปลอดภัยมีควำมสสำคัญต่อเด็กมำก 

เนื่องจำกเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่วันละ 7-8 ชั่วโมง ในโรงเรียน ซึ่งควำมรู้ ทัศนคติ ค่ำนิยม และประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่เด็ก

ได้รับในโรงเรียน ย่อมมีอิทธิพลต่อจิตใจ ควำมสนใจ และอุดมคติในชีวิตกำรเรียนต่อไปจนถึงชีวิตในกำรทสำงำนของ

เด็กทุกคน [20]

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. แนวทำงกำรจดักจิกรรมทำงกำยในช่วงเวลำกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรู ้ในโรงเรยีนมธัยมศกึษำในจงัหวดั

เพชรบรุ ีส่วนใหญ่โรงเรยีนจะดสำเนนิกำรจดัตำมควำมพร้อมของแต่ละโรงเรยีน และควำมถนดัของครทูีม่คีวำมสำมำรถ

อยู่อย่ำงจสำกัดที่มีอยู่ในโรงเรียนทสำให้กิจกรรมท่ีจัดยังไม่มีควำมหลำกหลำย ดังนั้นโรงเรียนควรให้ควำมสสำคัญกับ

กิจกรรมที่นักเรียนสนใจจริง เพื่อให้นักเรียนได้มีเครือข่ำยในกลุ่มเพื่อนทั้งภำยในห้องเรียน ระหว่ำงห้องเรียน ร่วมถึง

ระดับชั้นต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกทสำกิจกรรมทำงกำยที่สร้ำงสรรค์มำกขึ้น จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสะท้อน

ให้เหน็ถงึแนวทำงกำรปรบักจิกรรม และประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมตำมบรบิทของแต่ละโรงเรยีน เพือ่พฒันำและส่งเสรมิ

กำรจัดกิจกรรมทำงกำยสสำหรับโรงเรียนตนเองได้

 2. จำกดัชนีควำมสสำคัญของกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของนักเรียนทั้งหมด  

คือ อันดับ 1 ด้ำนครูในกำรจัดกิจกรรม ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ครูได้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ถนัดและสนใจ

มีควำมสสำคัญและจสำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำคนและพัฒนำงำน และสำมำรถควบคุมด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร

ได้ สำมำรถนสำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์กับบริบทที่โรงเรียนมี ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำ ด้วยควำมสำมำรถที่ตนเอง 

มี นอกจำกได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแล้ว สิ่งที่ได้คือได้แบ่งปันประสบกำรณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะกับบุคลำกรสำย

งำนเดียวกัน สร้ำงควำมกลมเกลียวมีเครือข่ำยท่ีจะช่วยให้กำรพัฒนำงำนนั้นก้ำวไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

ครูผู้จัดกิจกรรมควรเอำใจใส่ดูแล มีกำรกสำกับติดตำมและประเมินผลทุกครั้งที่ได้รับมอบหมำย ควรมีกำรนิเทศ ติดตำม
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เป็นระยะ และมีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

 3. ผูบ้รหิำรโรงเรยีนควรให้ควำมสสำคญัในด้ำนกำรจดักจิกรรมทำงกำยผ่ำนกจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูอ้ย่ำง

ต่อเนื่อง เพรำะจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนำกำรดีข้ึนท้ังร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสังคม ที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ด้วย

ตนเองในกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ที่สนใจของนักเรียน รวมถึงควรต้องมีกำรจัดทสำแผน ทั้งในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ 

อปุกรณ์และสถำนที ่กำรประเมนิควำมสสำเรจ็ของกจิกรรม และผลกำรปฏบิตั ิหรอืผลลพัธ์ของโครงกำร เพือ่นสำมำพฒันำ

และปรับปรุงให้ตรงกับควำมต้องกำรของนักเรียนมำกขึ้น

 ข้อเสนอแนะในกำรทสำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีำรศกึษำรปูแบบหรอืแนวทำงกำรจดักจิกรรมลดเวลำเรยีนเพิม่เวลำรูท้ีส่่งเสรมิกำรมกีจิกรรมทำงกำยที่

เหมำะกบัควำมต้องกำร และบรบิทพืน้ฐำนของโรงเรยีนหลำยพืน้ทีเ่พือ่ให้ได้ผลกำรวจิยัทีห่ลำกหลำย และเป็นตวัแทน

ของโรงเรียนส่วนใหญ่

 2. ควรมีกำรวิจัยและศึกษำกำรดสำเนินกำรจัดกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ของ

โรงเรียนที่ประสบควำมสสำเร็จ

 3. ควรศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยควำมสสำเร็จที่มีอิทธิพลต่อจัดกำรจัดกิจกรรมทำงกำยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำ

เรียนเพิ่มเวลำรู้
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