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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 คน โดยวีธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 3 รอบ รอบที่ 1 สร้างแบบสอบถามลักษณะเป็นค�ำถาม
ปลายเปิด เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ รอบที่ 2 นำ� คำ� ตอบทีว่ เิ คราะห์จากรอบแรกมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ 5 ระดับ ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมให้แต่ละคนประเมินค่าในแต่ละข้อ รอบที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเหมือนเดิมกับรอบที่สอง และมีการเพิ่มการแสดงต�ำแหน่งค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมยืนยันค�ำตอบของตน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จำ� นวน 5 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนือ้ หารวมมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.97 ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การสอนพลศึกษาในชัน้ เรียน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้าน
ครูพลศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5 ด้าน
การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ 2) การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐาน
ที่ 6 ด้านบุคลากร 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) การแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาแข่งกีฬา 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9
ด้านผูฝ้ กึ สอนกีฬา 1 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดพลศึกษาเพือ่ นันทนาการ 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัด
กิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 1 ตัวบ่งชี้
5) การจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่
13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภาพ
เป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง
ค�ำส�ำคัญ: เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การจัดโปรแกรมพลศึกษา เทคนิคเดลฟาย
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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�ำ

การจัดโปรแกรมพลศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนให้บรรยากาศการเรียนการสอนพลศึกษา
ของโรงเรียนดีตามไปด้วย และสามารถส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพของผู้เรียนในระยะยาวต่อไป เพื่อให้ผู้เรียนที่
เรียนอยู่ในโรงเรียนทุก ๆ คนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน [1-2] ดังนั้น การที่
จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมทางกาย ได้ออกก�ำลัง
กาย ได้เล่นกีฬา ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทางโรงเรียนจะต้องจัด
โปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนให้ครบทั้ง 5 โปรแกรม ได้แก่ 1) โปรแกรมการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 2) โปรแกรม
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 3) โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 4) โปรแกรมการจัดพลศึกษาเพื่อ
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นันทนาการ 5) โปรแกรมการจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ [3-4] สิ่งส�ำคัญในการวางเป้าหมายทางพลศึกษาก็คือ
ต้ อ งสามารถให้ ผู ้ เ รี ย นบรรลุ ซึ่ ง เป้ า หมายทางการศึ ก ษาด้ ว ย เป้ า หมายและจุ ด มุ ่ ง หมายทางพลศึ ก ษา ถื อ เป็ น
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน ดังนั้น การตั้งเป้าหมายทางพลศึกษาต้องชัดเจน ไม่
คลุมเครือ สามารถวัดได้ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ โดยตั้งอยู่บนผลของการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัย วัตถุประสงค์
เบื้องต้นของพลศึกษา คือ การพัฒนาทุก ๆ ด้าน และเป็นแนวทางส�ำหรับนักพลศึกษาและครู พลศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน การมีโปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโรงเรียนสามารถส่งผลอย่าง
มากต่อสุขภาพของบุคคลในชาติ และบางทีเป็นโอกาสเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น [5] ดังนั้น ครูพลศึกษาในโรงเรียน
ที่รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ก�ำหนด รวมทั้งต้องมีกรอบหลักสูตรที่
ทันสมัย [6]
จากการศึกษางานวิจยั เรือ่ ง สภาพและปัญหาการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมที่
ผ่านมามีปญ
ั หาหลายประการทีส่ ง่ ผลต่อการจัดโปรแกรมพลศึกษาทัง้ 5 โปรแกรม ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณปัญหา
ด้านบุคลากรทาง พลศึกษา ปัญหาด้านสือ่ การสอน วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ สถานที่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ปัญหามีครู
พลศึกษาไม่เพียงพอ หรือมีวุฒิไม่ตรงทางพลศึกษา ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำหลักสูตร เป็นต้น [7-8]
จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การบริหารจัดการโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร [9] โปรแกรม
พลศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็น
สิ่งส�ำคัญในการช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงความสามารถ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิด
การเรียนรู้ในรูปแบบการเคลื่อนไหว เช่น กีฬา เต้นร�ำ กิจกรรมนันทนาการ และสมรรถภาพทางกาย นอกจากจะท�ำให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะกีฬาต่าง ๆ แล้ว [10] โปรแกรมพลศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานจะต้องให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในโปรแกรมพลศึกษา และต้องตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนด้วย ดังนัน้
มาตรฐานจึงเป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง
การกำ� หนดให้มมี าตรฐานการศึกษาถือได้วา่ เป็นการให้ความสำ� คัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ ได้แก่ สถานศึกษาทุกแห่ง
มีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมาตรฐานจะทำ� ให้สถานศึกษาเกิดความเข้าใจชัดเจน
ว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อที่จะพัฒนาการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน [11] ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เพือ่ เป็น
แนวทางในการจัดโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน และมีการก�ำหนดตัวบ่งชี้
ที่ชัดเจน เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งสามารถส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทัง้ มีความเป็นรูปธรรม ยัง่ จะเป็นผลดีตอ่ การติดตามตรวจสอบและการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ พัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรม พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดโปรแกรมพลศึกษาประกอบด้วย นักวิชาการทาง
พลศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection)
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยผู้วิจัยก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ ดังนี้
1. นักวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
คือ เป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือมีต�ำแหน่งทางวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถม
ศึกษา คือ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา มีประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 5 ท่าน
3. ครูพลศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
คือ เป็นผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีต�ำแหน่งทางวิชาการครูช�ำนาญการขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการท�ำงานอย่างน้อย 10 ปี จ�ำนวน 11 ท่าน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
การจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยวิธวี จิ ยั ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการศึกษานี้
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิธีวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย ถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน รวม 3 รอบ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เดลฟายรอบที่ 1 โดยการสร้างแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค�ำถามปลายเปิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ประกอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เก็บรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ หลังจากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์โดยละเอียดและน�ำมาสังเคราะห์เป็นประเด็น โดยพิจารณาตัดทอนข้อความทีซ่ ำ�้ กัน
เดลฟายรอบที่ 2 โดยการน�ำค�ำตอบที่วิเคราะห์ได้จากรอบแรกมา สร้างเป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนประเมินค่าในแต่ละข้อ รวมทั้งเหตุผลที่เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยของแต่ละข้อลงในช่องว่างที่เว้นไว้ตอนท้าย หรือจะแก้ไขส�ำนวนผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมได้ แล้วส่งแบบสอบถามในรอบนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม เมื่อได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจึงน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์
ค�ำตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการน�ำค�ำตอบแต่ละตัวบ่งชี้มาหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์
เดลฟายรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ 5 ระดับ โดยเป็นข้อค�ำถาม
เหมือนเดิมกับแบบสอบถามรอบทีส่ อง เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญกลุม่ เดิมแต่ละคนประเมินค่าในแต่ละตัวบ่งชี้ และมีการเพิม่ เติม
การรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มโดยได้แสดงต�ำแหน่งของค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ รวมทั้งต�ำแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น ๆ ตอบในแบบสอบถามจากรอบที่สอง เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบ
ความเหมือนหรือความแตกต่างของค�ำตอบของตนเมื่อเทียบกับค�ำตอบของกลุ่มจะได้ทบทวนค�ำตอบของตนใน
รอบที่สาม โดยอาจเปลี่ยนแปลงค�ำตอบของตนให้เข้ามาอยู่ในพิสัยระหว่างควอไทล์ หรือยืนยันค�ำตอบเดิมของตน
แต่หากคำ� ตอบเดิมอยูน่ อกพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้คำ� ตอบจะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย เมือ่ ได้ขอ้ มูล
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ค�ำตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยการน�ำค�ำตอบแต่ละตัวบ่งชี้
มาหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หากพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก กล่าวคือค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบมาก ก็จะยุติกระบวนการวิจัยในรอบที่สาม
เมื่อได้ผลจากการเก็บข้อมูลโดยการใช้เทคนิคเดลฟาย ทั้ง 3 รอบ จึงน�ำแบบสอบถามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงเชิง
เนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน โดยการสุ่มแบบเจาะจง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 163-174 (2019)
Vol.9 No.2

167

ขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สร้างแบบสอบถาม 2) ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย น�ำแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 ท่าน ตอบแบบสอบถาม
จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน น�ำมาปรับปรุงพัฒนาเป็นแบบสอบถาม 3) ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้ในการท�ำแบบสอบถามรอบที่ 2
โดยเป็นแบบสอบถามเป็นข้อความปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert Scale) 4) น�ำแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 21 ท่าน ซึ่งเป็นการท�ำเดลฟายรอบที่ 2 จากนั้นผู้วิจัยจะ
น�ำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 5) ปรับปรุงแบบสอบถาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาส�ำหรับเดลฟาย
รอบที่ 3 โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ แล้วน�ำไปใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 ท่าน (ชุดเดิม) ตอบอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อยืนยันค�ำตอบที่ได้ตอบไปแล้วว่าเป็นเช่นเดียวกับความคิดเห็นเช่นเดิมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่
6) นำ� ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญจากเดลฟายรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อหาข้อสรุปสาระส�ำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา 7) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสรุปเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 แบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นคำ� ถามปลายเปิดทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา เก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นท�ำการวิเคราะห์โดยละเอียดและน�ำมา
สังเคราะห์เป็นประเด็น โดยพิจารณาตัดทอนข้อความทีซ่ ำ�้ กัน สรุปเป็นมาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา เพือ่ รวบรวมใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 2) การวิเคราะห์ผลการวิจยั ในรอบที่ 2 และ
รอบที่ 3 นั้น ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) การสรุปผลการวิจยั พิจารณาจากมาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา และเกณฑ์การจัด
โปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ทีม่ คี า่ มัธยฐาน อยูร่ ะหว่าง 3.50 – 5.00 มีคา่ สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่า
มัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 มีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 [12] ซึง่ เป็นเกณฑ์ทยี่ อมรับได้วา่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (consensus)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า เกณฑ์
มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหารวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 ควรประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ คือ 1) การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตร
พลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา 6
ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 5 ด้านการวัดและ
ประเมินผลทางพลศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ 2) การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 6 ด้าน
บุคลากร 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 4 ตัวบ่งชี้ 3) การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาแข่งกีฬา 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 9 ด้านผู้ฝึกสอน
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กีฬา 1 ตัวบ่งชี้ 4) การจัดพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัดกิจกรรม
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ 2 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ 1 ตัวบ่งชี้ 5) การจัด
กิจกรรมพลศึกษาพิเศษ 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 13 ด้าน
ครูในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาพิเศษ 4 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์เป็นระดับคะแนน 1 – 4 แบ่งระดับคุณภาพเป็น 4
ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ ปรับปรุง
การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 3 เพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อค�ำถามของการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของความเหมาะสมของมาตรฐานการจัดโปรแกรม
พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จากการท�ำเดลฟายโดยผู้เชี่ยวชาญ 21 คน รอบที่ 3

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน จ�ำนวน 5
มาตรฐานมาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา
ตั ง บ่ ง ชี้ 1.1 หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ วั ย และพั ฒ นาการของ 5.00
ผูเ้ รียน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและบริบท
ของโรงเรียน
5.00
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีการจัดเนือ้ หาและประสบการณ์การเรียนรูเ้ หมาะสม
กับเพศและวัยผู้เรียน
4.00
ตัวบ่งชี้ 1.3 การจัดโครงสร้างของหลักสูตรพลศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีการกำ� หนดจุดประสงค์การเรียนรูค้ รอบคลุม 5 ด้าน
ได้แก่ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชี้ 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค�ำนึงถึงเพศ อายุ
ระดับความสามารถ และสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 2.3 จ�ำนวนกิจกรรมพลศึกษาที่ก�ำหนดให้ผู้เรียนเรียน
ตัวบ่งชี้ 2.4 มีการผลิตเลือกใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

4.00

1.00

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
4.00

5.00
4.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
มาก สอดคล้อง
1.00

มาก

สอดคล้อง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 ครูพลศึกษามีคุณวุฒิทางพลศึกษาและความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 3.2 ครูพลศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
ตัวบ่งชี้ 3.3 อัตราส่วนของครูพลศึกษาต่อจ�ำนวนผู้เรียนโดย
เฉลี่ยในการสอนแต่ละครั้ง
ตัวบ่งชี้ 3.4 ครูพลศึกษามีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธี
การใหม่ ๆ
ตัวบ่งชี้ 3.5 การเตรียมการสอนของครูพลศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.6 จ�ำนวนชั่วโมงการสอน (ไม่รวมชั่วโมงกิจกรรม)
ของครูพลศึกษาใน 1 สัปดาห์

Median Mode
5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00
5.00

5.00
5.0
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง
1.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ 4.1 มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน 5.00
ครอบคลุม 5 ด้าน (ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ด้าน
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และคุณธรรมจริยธรรม)
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีการน�ำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียน 5.00
การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ 4.3 มีการจัดท�ำรายงานผลการเรียนรู้
5.00
มาตรฐานที่ 5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก
ตัวบ่งชี้ 5.1 จ�ำนวนอุปกรณ์และวัสดุส�ำหรับการเรียนการสอน 5.00
วิชาพลศึกษาต่อผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 มีสถานที่ อุปกรณ์ และวัสดุการเรียนการสอน 5.00
เพียงพอ
ตัวบ่งชี้ 5.3 มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางพลศึกษาอย่างเพียงพอ 5.00
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ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ ป ระกอบที่ 2 การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในโรงเรี ย น
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 6 ด้านบุคลากร
ตัวบ่งชี้ 6.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นมีส่วนร่วมในการจัดและ 5.00
ด�ำเนินการแข่งขัน
ตัวบ่งชี้ 6.2 กรรมการผูต้ ดั สินกีฬาภายในโรงเรียนแต่ละชนิดกีฬา 5.00
ตัวบ่งชี้ 6.3 ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกให้ความ 5.00
ร่วมมือในการด�ำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00
5.00
5.00

5.00
5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

องค์ ป ระกอบที่ 3 การจัด การแข่ง ขัน กีฬาระหว่างโรงเรี ยน
ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ตัวบ่งชี้ 8.1 คุณสมบัติของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง 5.00
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 8.2 เวลาทีใ่ ช้ในการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันกีฬาระหว่าง 5.00
โรงเรียน

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

4.00

1.00 มากที่สุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.1 การมีส่วนในการจัดและด�ำเนินการแข่งขันกีฬา
ภายในของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 7.2 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในกีฬาภายในโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.3 การเลือกประเภทกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้ 7.4 จำ� นวนผูเ้ รียนทีม่ สี ว่ นร่วมในการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน

มาตรฐานที่ 9 ด้านผู้ฝึกสอนกีฬา
ตังบ่งชี้ 9.1 คุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬา

4.00
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

Median Mode

องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษาเพื่อนันทนาการ ประกอบด้วย 2
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 10 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพลศึ ก ษาเพื่ อ 5.00
นันทนาการ
5.00
ตัวบ่งชี้ 10.1 การเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ

5.00
5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

5.00

0.50 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากที่สุด สอดคล้อง

5.00

5.00

0.00 มากทีส่ ุด สอดคล้อง

มาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อ
นันทนาการ
5.00
ตัวบ่งชี้ 11.1 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ
องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 12.1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก�ำหนด 5.00
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
มาตรฐานที่ 13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 13.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ 13.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะ
ในการจัดการเรียนร่วม
ตัวบ่งชี้ 13.3 ครูจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ใน
การพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ�ำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 13.4 ครูมกี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลายสอดคล้อง
กับผู้เรียนเฉพาะบุคคล

ความ
ระดับความ
IQR
สอดคล้อง
เหมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญ

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมีความต่อมาตรฐาน
การจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา รอบที่ 3 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 มาตรฐาน และ 37
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
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1. องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชั้นเรียน ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจ�ำนวน 19 ตัวบ่งชี้ เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 17 ตัวบ่งชี้ (Mdn =
5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อความเหมาะสมในระดับมาก จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.3 และ
2.4 (Mdn = 4.00, Mo = 4.00, IQR = 1.00)
2. องค์ประกอบที่ 2 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo =
5.00, IQR = 0.00 – 1.00)
3. องค์ประกอบที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo =
5.00, IQR = 0.00 – 1.00) และมีเป็นข้อความเหมาะสมในระดับมาก จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 9.1 (Mdn = 4.00, Mo
= 4.00, IQR = 1.00)
4. องค์ประกอบที่ 4 พลศึกษาเพื่อนันทนาการ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
เห็นที่สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR =
0 – 0.05)
5. องค์ประกอบที่ 5 พลศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน และเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด จ�ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (Mdn = 5.00, Mo = 5.00, IQR = 0.00)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ จำ� นวน 13 มาตรฐาน และ 37 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การสอนพลศึกษาในชัน้
เรียน จ�ำนวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านหลักสูตรพลศึกษา จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่
2 ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 3 ด้านครูพลศึกษา จ�ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
ที่ 4 ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และ
สิง่ อำ� นวยความสะดวก จำ� นวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำ� นวน 2 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 6 ด้านบุคลากร จ�ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 7 การจัดด�ำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบ
ด้วย มาตรฐานที่ 8 การจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 9 ด้านผูฝ้ กึ สอนกีฬา องค์ประกอบ
ที่ 4 การจัดพลศึกษาเพื่อนันทนาการ จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 10 ด้านการจัดกิจกรรม
พลศึกษาเพื่อนันทนาการ จ�ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 11 ด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนการ จ�ำนวน
1 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 5 การจัดกิจกรรมพลศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 2 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน
ที่ 12 ด้านคุณภาพผู้เรียน จ�ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานที่ 13 ด้านครูในการจัดการเรียนการสอน จ�ำนวน 4 ตัวบ่งชี้
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ท�ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา
ซึง่ เป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการจัดโปรแกรมพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรกำ� หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ หรือวางนโยบายเพือ่ จะพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีร่ ะบุไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ สุคนธ์
สินธพานนท์ [13] กล่าวว่า ปัจจัยสำ� คัญทีจ่ ะส่งผลให้สถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในวงการศึกษานัน้
ผูบ้ ริหารเป็นผูน้ ำ� ทีด่ มี วี สิ ยั ทัศน์ พร้อมนำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในทางสร้างสรรค์ มีความรูค้ วามสามารถในการบริหาร
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จัดการทั้งด้านวิชาการ การดูแลผู้เรียน บุคลากรทุกฝ่าย มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความสามารถ คณะครู-อาจารย์
เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามเป้าหมายของหลักสูตรระดับชาติ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้
ผูเ้ รียนด้วยรูปแบบการสอน วิธกี ารสอน เทคนิคการสอนและกระบวนการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย โดยมีการวิจยั เพือ่ พัฒนา
ควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย ดังที่ พัชราภา
เกิดโภคทรัพย์ [14] ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการเรียนการสอนของพลศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย พบว่า การจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนพลศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญร้อยละ 75 ใช้วิธีการแบบศึกษาด้วยตนเอง สมรรถนะของนักเรียนด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความมีวินัยเป็นประเด็นที่ครูผู้สอนพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนามากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ควรน� ำ มาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ป ระเมิ น การจั ด โปรแกรมพลศึ ก ษา ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไป
ประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกันและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินการจัดโปรแกรมพลศึกษาไปทดลองใช้กบั โรงเรียนเทศบาล และ
โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
2. ควรมีการวิจัยติดตามผลการใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานการจัดโปรแกรม
พลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อปรับรายละเอียดให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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