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บทคัดย่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย เชิ ง ทดลองนี เ้ พื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ยน
ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาของ SHAPE America และประเมิ น ผล
การใช้ โปรแกรมฯ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นนั ก เรี ยน 60 คนของโรงเรี ย นสุ ว รรณพลั บ พลาพิ ท ยาคม
ได้ จากการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจงจากประชากร 67 โรงเรียน จากนันสุ
้ ม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบง่ายด้ วยวิธีจบั ฉลาก
และผ่านการสุม่ ด้ วยการจับคู่ จากแบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน กลุ่มทดลองเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ ที่ออกแบบโดยผู้วิจยั 16
สัปดาห์ กลุ่มควบคุมเข้ าร่ วมโปรแกรมที่สอนของโรงเรี ยน เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้ วย 1) แบบประเมิน
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America (IOC = .87, R = .96) และ 2) โปรแกรมพลศึกษา
สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ผ่านการ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า ผลการใช้ โปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ พลศึก ษาของ SHAPE America ของกลุ่ม ทดลองก่ อ นและหลัง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรม 16
สัปดาห์ มีผลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 และหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คาสาคัญ: โปรแกรมพลศึก ษา มาตรฐานการเรี ยนรู้ พ ลศึก ษาของ SHAPE America
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
Abstract
The purposes of this experiment research was to develop the physical education program to SHAPE America’s learning physical education standards for grade 9 students, and to
evaluate effects of using this program. Samples were 60 students at Suwanplubplapitayakom
School who were selected by purposive sampling from 67 schools (population). Then they
were selected by simple random sampling (using the method of drawing) and match-paired
sampling into experiment and control groups, 30 for each. The experiment group was assigned to attend the 16 weeks physical education program that was established by the researcher, the control group was attended the physical education program that was provided
by the school. The research instruments were: 1) SHAPE America’s learning physical education standards evaluation (IOC= .87, R = .96) and 2) physical education program to SHAPE
America’s learning physical education standards for grade 9 students that the face validity
was approved by 5 physical education experts. Data were analyzed by using mean, standard
deviation and t-test.
Findings were founded that after the experiment group attending the program, there
were significant differences in SHAPE America’s learning physical education standards between before and after attend at .05 level in statistics. Meanwhile the experiment group had
significant difference to the control group at the statistic level of .05 after attending 16 weeks
program.
Keywords: Physical Education Program, SHAPE America’s Learning Physical Education
Standards, Grade 9 Students
บทนา
ปั จ จุบันมีการเปลี่ ยนแปลงทางการศึกษาให้ สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 เป็ นผลให้ การจัดการ
เรี ยนรู้วิชาพลศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นและมี
ความเป็ นสากล ดังที่สวุ ิมล ตังสั
้ จจะพจน์ (2540) กล่าวว่า โปรแกรมการส่งเสริ มความเป็ นสากลของพล
ศึกษาประกอบด้ วยการเปิ ดสอนวิชาพลศึกษา หรื อการกีฬาเปรี ยบเทียบ หรื อหัวข้ อที่เกี่ยวกับความเป็ น
สากลในวิ ช าเลื อ ก(Selected Topic) หรื อ พยายามปรั บ ปรุ ง ให้ หลัก สู ต รมี ค วามเป็ นสากลมากขึ น้
สอดคล้ องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ที่กล่าวว่า โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World class standard
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school) หมายถึ ง โรงเรี ยนที่ จัด การเรี ย นการสอนที่ มุ่ง ให้ ผ้ ูเรี ยนมี คุณลักษณะพึง ประสงค์ (Learner
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World citizen) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพจัดการเรี ยนการสอนและการจัดการด้ วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมี
คุณ ลักษณะที่ พึง ประสงค์ของผู้เ รี ยนเป็ นมาตรฐานสากล เป็ นการต่อยอดคุณ ลักษณะที่ พึง ประสงค์
ที่เป็ นมาตรฐานชาติ ซึ่งจากการที่กระทรวงศึกษาธิ การ (2553) ได้ ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานกับ หลักสูต รของนานาประเทศ พบว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานให้ ค วามส าคัญ กั บ การเรี ย นการสอนสาระการเรี ย นรู้ เป็ น ล าดับ แรก แต่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรี ยนด้ านความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้อยมาก ซึ่งต่างกับหลักสูตร
ในหลายๆ ประเทศ อี ก ทัง้ หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ไม่ ส ะท้ อ น
ให้ เห็ นการจัดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ย นที่ เชื่ อมโยงกับการจัด การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม
ดังนันทั
้ กษะพลศึกษาของนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 จึงจาเป็ นที่จะต้ องจัดเตรี ยมให้ ผ้ เู รี ยนทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้ อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ มี ทักษะรับรู้ ตนเองและผู้อื่น เพื่ อสร้ าง
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น การท างานร่ วมกับผู้อื่ นทัง้ กับ เพื่ อ นร่ ว มชัน้ ครู ผ้ ูส อน หรื อ แม้ แต่ค นอื่ น ในสัง คม
ทัก ษะการท างาน มี ก ารเคลื่ อ นไหวตลอดชี วิ ต (Lifelong Move) หลัง จากที่ ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ
มัธยมศึกษา โดยให้ นกั เรี ยนมีขอบข่ายงานในการเรี ยนรู้ (Mitchell & Walton-Fisette, 2016) ในวิชาแกน
และหัวข้ อที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 ด้ วย 3Rs (การอ่าน: Reading การเขียน: Writing และคณิตศาสตร์ :
Arithmetic) ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม 4Cs ประกอบไปด้ วย ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
(Creativity and innovation) คิ ด อย่ า งไตร่ ต รองและแก้ ปั ญ หาได้ (Critical thinking and problem
solving) การสื่อสาร (Communication) และการผสมผสาน (Collaboration) ทักษะการใช้ ข้อมูลข่าวสาร
สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งหลักสูตรในประเทศไทยยังขาดความ
ทันสมัยและก้ าวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาตามมาตรฐานเป็ นทิศทางใหม่ของการจัด
การศึกษา ในขณะนี ้ โดยจุดเริ่ มต้ นของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยการศึกษาตาม
มาตรฐานจะเป็ นระบบการเรี ยนการสอนที่มีจดุ เน้ นที่ผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนตามมาตรฐานสาระความรู้
(content standard) หรื อตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร (curriculum standard) ระบบการศึ ก ษาแบบ
Standard-Based Education จะเชื่ อ มโยงโปรแกรมการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ เป็ น
มาตรฐานสาระความรู้หรื อมาตรฐานหลักสูตร
ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริ กาซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
แห่ง หนึ่งของโลก การปฏิรูปการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนสอดรั บการเปลี่ยนแปลงของสภาพสัง คมที่
เชื่อมโยงสูส่ งั คมระดับโลกอย่างเท่าทัน การจัดการเรี ยนรู้วิชาพลศึกษาของอเมริ กาจึงน่าสนใจที่จะนามา
ศึก ษาหรื อ จัด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ย นรู้ วิ ช าพลศึก ษาในประเทศไทยมี ค วามทัน สมัย และ
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เป็ นสากล เพื่ อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของกระทรวงศึกษาธิ การที่ จะยกระดับโรงเรี ยนให้ เป็ น
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World class standard school) การจัดการเรี ยนรู้วิชาพลศึกษาตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ ของ SHAPE America (Mitchell & Walton-Fisette, 2016) มีจดุ มุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้
มีความรู้ มีทกั ษะ มีความสนุก สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันและทาให้ มีสขุ ภาพที่ดี โดยมีจดุ ประสงค์
ดังนี ้ 1) เพื่อเรี ยนรู้ ทกั ษะที่จาเป็ นในการเข้ าร่วมกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย 2) เพื่อรู้ ความหมายและ
รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องการเข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมทางกายที่ ห ลากหลาย 3) เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางกายอย่า ง
สม่าเสมอ 4) มีร่างกายที่แข็งแรง และ 5) เห็นคุณค่าของกิจกรรมทางกายและสนับสนุนให้ เป็ นประโยชน์
ต่อวิถีชีวิต
จากความเป็ นมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นาโปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America เพื่อให้ โปรแกรมพลศึกษา
มีความทันสมัย สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาพสังคมและการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ ้นในสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานซึ่ง เป็ นรากฐานการศึก ษาของชาติ เพื่ อ ให้ เ ป็ นรู ปแบบและ
แนวทางเลือกหนึง่ ในจัดการเรี ยนรู้และออกแบบหลักสูตรพลศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
2. เพื่ อ ประเมิ น ผลของการใช้ โปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ยนชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา
2562 ของสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานครทังหมด
้
67 โรงเรี ยน
(สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1, 2561)
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในขันทดลองโปรแกรมพลศึ
้
กษา จานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30
คน ได้ มาโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบหลายขันตอน
้
(Multistage Random Sampling) จากโรงเรี ยนทังหมด
้
67
โรงเรี ยน ทาการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้ โรงเรี ยนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
และทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีจบั ฉลาก จากห้ องเรี ยนทังหมด
้
4
ห้ อง แล้ วตอบแบบประเมินมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America จากนันน
้ าค่าที่ได้ ของแต่
ละคนมาเรี ยงคะแนนจากสูงสุดไปถึงต่าสุด กาหนดให้ นกั เรี ยนที่มีคะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย จานวน 30
คน และน้ อยกว่าค่าเฉลี่ ย จ านวน 30 คน มาสุ่ม แบบจับคู่ (Match-Paired Sampling) ออกเป็ นกลุ่ม
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ทดลอง 30 คน และกลุ่ม ควบคุม 30 คน โดยมีระยะเวลาในการเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาทัง้ สิน้ 16
สัปดาห์ ๆ ละ 1 วัน คือ วันพฤหัสบดี ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลการใช้ โปรแกรมพลศึกษา สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America มีดงั นี ้
1 . ติ ด ต่ อ ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย น า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
2. ชี แ้ จงขัน้ ตอนและกระบวนการดาเนินการวิจัย เพื่ อสร้ างความเข้ าใจกับผู้บริ หารและผู้สอน
เกี่ยวกับแนวทางการนาเสนอโปรแกรมพลศึกษา สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไปใช้
3. ขันตอนด
้
าเนินการทดลอง
3.1 ผู้สอนวิชาพลศึกษา ชี ้แจงกับนักเรี ยนเกี่ยวกับจุดประสงค์และกิจกรรมของโปรแกรม
พลศึกษา สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
3.2 ให้ นักเรี ยนในกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมทาแบบประเมินมาตรฐานการเรี ยนรู้
พลศึกษาของ SHAPE America ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม เป็ นแบบมาตรประมาณค่าความสาคัญ 4 ระดับมี
ช่วงคะแนน ดังนี ้
1 หมายถึง ระดับการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
2 หมายถึง ระดับการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับน้ อย
3 หมายถึง ระดับการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมาก
4 หมายถึง ระดับการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
3.3 ให้ นกั เรี ยนในกลุม่ ทดลองเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ของ SHAPE America ที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ รวมทัง้ หมด 16 สัป ดาห์
สัปดาห์ ละ 1 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง ส่วนนักเรี ยนในกลุม่ ควบคุมเข้ าเรี ยนตามโปรแกรมที่ทางโรงเรี ยนจัดให้
3.4 หลั ง เข้ าร่ ว มโปรแกรมครบ 16 สั ป ดาห์ ผู้ สอนวิ ช าพลศึ ก ษา ให้ นั ก เรี ยน
ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมทาแบบประเมินมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบประเมิ น มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึ ก ษาของ SHAPE America โดยมี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ .87 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96
2. โปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษา
ของ SHAPE America โดยนาโปรแกรมพลศึกษาที่สร้ างขึน้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบหาความเที่ยงตรง
เชิงประจักษ์ (Face Validity) จานวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
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1. สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เ ปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของการใช้ โปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ยน
ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America ภายในกลุ่มด้ วยสถิ ติ
t-test (Dependent t-test)
3. สถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการใช้ โปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ด้ วยสถิติ t-test (Independent t-test)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาของ
SHAPE America ของกลุม่ ทดลอง ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
รวม

ก่ อน
S
5.33 1.348
7.07 2.016
25.13 5.144
9.80 2.124
7.67 1.971
55.00 11.277

หลัง
ความหมาย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

11.00
14.57
51.30
19.10
15.10
111.07

S

ความหมาย

1.114
.935
2.507
.995
1.094
3.581

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความสามารถในการเรี ย นรู้
พลศึก ษาของ SHAPE America ของกลุ่ม ทดลองตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ พบว่ า ก่ อ นการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรมพลศึ ก ษา มี ค่ า เท่ า กั บ 55 (11.277) อยู่ ใ นระดับ น้ อย และหลัง การเข้ าร่ ว มโปรแกรม
พลศึ ก ษา มี ค่ า เท่ า กั บ 111.07 (3.581) อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด เมื่ อ ดูต ามมาตรฐานการเรี ย นรู้
พลศึกษาก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษาจะอยูใ่ นระดับน้ อยทุกด้ าน และหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพล
ศึกษา จะอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน
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ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาของ
SHAPE America ของกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา
ก่ อน
S
ความหมาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5

5.33
7.03
24.90
9.73
7.50

รวม

หลัง
S

ความหมาย

1.348
1.991
4.802
1.999
1.852

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

5.50
7.17
25.47
9.90
7.97

1.280
1.913
4.049
1.729
1.351

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

54.50 10.789

น้ อย

54.70 10.144

น้ อย

จากตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานความสามารถในการเรี ย นรู้
พลศึกษาของ SHAPE America พบว่าก่อนการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษาของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 54.50
(10.789) อยู่ในระดับน้ อย และหลัง การเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาของกลุ่ม ควบคุม เท่ากับ 54.70
(10.144) อยู่ในระดับน้ อย เมื่อดูตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม
พลศึกษา อยูใ่ นระดับน้ อยทุกด้ าน
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาของ SHAPE America
แยกตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของกลุม่ ทดลอง ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา

ก่ อน
ความหมาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5

5.33
7.07
25.13
9.80
7.67

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

11.00
14.57
51.30
19.10
15.10

หลัง
ความหมาย

t

p

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

-18.845*
-18.597*
-27.492*
-20.543*
-16.749*

.000
.000
.000
.000
.000

*p<.05

จากตารางที่ 3 แสดงถึ ง การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึก ษาของ SHAPE
America แยกตามมาตรฐานของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้พลศึกษาในระดับสูงขึ ้นทุกมาตรฐานหลังการเข้ าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 4 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาขอ ง SHAPE America
แยกตามมาตรฐานของกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา
ก่ อน
ความหมาย

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5

5.33
7.03
24.90
9.73
7.50

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

หลัง
ความหมาย

t

p

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

-1.542
-1.000
-1.377
-1.153
-2.536

.134
.326
.179
.258
.017

5.50
7.17
25.47
9.90
7.97

*p<.05
จากตารางที่ 4 แสดงถึง การเปรี ยบเที ย บความสามารถในการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE
America แยกตามมาตรฐานของกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา พบว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้ านความสามารถในการเรี ยนรู้พลศึกษาในทุกมาตรฐานหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
พลศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ย บเทีย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พ ลศึก ษาของ SHAPE America ของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N

S

t

p

30
30

55.00
111.07

11.277
3.581

-27.122*

.000

30
30

54.50
54.70

10.789
10.144

-.924

.363

*p<.05

จากตารางที่ 5 แสดงถึง การเปรี ยบเที ย บความสามารถในการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE
America ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษา พบว่า
กลุม่ ทดลองมีความแตกต่างกัน และกลุม่ ควบคุมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 6 ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึ ก ษาของ SHAPE America
หลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุ่ม
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

N
30
30

111.07
54.70

S

t

p

3.58
10.14

38.70*

.000

*p<.05

จากตาราง 6 แสดงถึ ง การเปรี ย บเที ย บความสามารถในการเรี ย นรู้ พลศึก ษาของ SHAPE
America หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
สรุปผลการวิจัย
1 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ พ ล ศึ ก ษ า ข อ ง SHAPE America มี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้ อง (IOC) เท่ากับ .87 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .96
2. การพั ฒ นาโปรแกรมพลศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America มีความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) จานวน 5 ท่าน
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ผลของการใช้ โปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
3.1 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America ของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลัง การเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE
America พบว่ามีความสามารถในการเรี ยนรู้ดีขึ ้นหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และกลุ่มควบคุมพบว่าไม่แตกต่าง
กัน
3.2 เมื่อพิจารณาแยกตามมาตรฐานของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม
พลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America พบว่ามีความสามารถในการเรี ยนรู้ ดี
ขึ ้นในทุกมาตรฐาน หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE
America อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และกลุม่ ควบคุมพบว่าไม่แตกต่างกัน
3.3 เปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม ควบคุม หลัง การเข้ าร่ ว มโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ
SHAPE America พบว่ามีความสามารถในการเรี ยนรู้แตกต่างกันหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 เมื่อพิจารณาแยก
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ตามมาตรฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมพลศึกษาตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America พบว่ามีความสามารถในการเรี ยนรู้ แตกต่างกันใน
ทุก มาตรฐาน หลัง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมพลศึก ษาตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ พลศึก ษาของ SHAPE
America อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
อภิปรายผล
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America โดยมี ระยะเวลาในการเข้ า ร่ ว มโปรแกรมพลศึกษาทัง้ สิ น้ 16
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง ซึ่งโปรแกรมที่พฒ
ั นามุ่งเน้ นให้ มีความทันสมัย สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ ้นในสังคมไทย
จากผลการทดลองการใช้ โปรแกรมพลศึกษาสาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3 ตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America พบว่า ความสามารถในการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ
SHAPE America ระหว่ า งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม หลัง การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมพลศึก ษาตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America มีความสามารถในการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างกันในทุก
มาตรฐาน เนื่องจากโปรแกรมพลศึกษาสาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้
พลศึกษาของ SHAPE America ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างมุ่งให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ในกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัดและ
สนใจ อีกทังยั
้ งสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้ องกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ที่กล่าวว่า
สาหรับในระดับชันมั
้ ธยมศึกษานัน้ การจัดโปรแกรมการสอนวิชาพลศึกษาควรจะมีความต่อเนื่องและมี
ระดับที่สูงต่อจากระดับชันประถมศึ
้
กษา ทังนี
้ ้โดยมุ่งให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ในกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด
และความสนใจ สามารถที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ มากยิ่งขึ ้น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
กิจกรรมต่าง ๆ อาจจะจัดให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนตามรูปแบบของเกมหรื อกีฬานัน้ ๆ อย่างแท้ จริ งได้ โปรแกรม
พลศึกษาจะรวมทังความรู
้
้ ทักษะ และประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยน และมีการ
วางแผน ให้ แนวทางประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และการให้ คาแนะนา (Lund and Tannehill, 2015: 6-7)
ดังนันโปรแกรมพลศึ
้
กษาหลาย ๆ ที่จึงจัดโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานให้ กบั นักเรี ยน โดยโปรแกรม
พลศึ ก ษาและจุด ประสงค์ ข องบทเรี ย น รู ป แบบโปรแกรมพลศึก ษาที่ มี ค วามเฉพาะ เนื อ้ หา และ
การประเมินผลโปรแกรมพลศึกษา โดยมีแนวทางของโปรแกรมพลศึกษา (Mitchell and Walton-Fisette,
2016: 15) ดังภาพ
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มาตรฐานระดับชาติของ SHAPE
America และระดับผลการเรี ยนรู้
พลศึกษา สาหรับ K-12
(SHAPE America, 2014)

โปรแกรมพลศึกษา
และจุดประสงค์ หน่ วย
การเรี ยนรู้

การประเมินโปรแกรม
พลศึกษา

รูปแบบโปรแกรม
พลศึกษาและ
เนือ้ หา

ภาพที่ 1 ส่ วนประกอบของแนวทางโปรแกรมพลศึก ษา
ที่มา: Mitchell and Walton-Fisette (2016: 15)
ดังนันโปรแกรมพลศึ
้
กษาในระดับมัธยมศึกษา ควรมีลกั ษณะที่ต้องช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถเลือก
กิ จ กรรมทางกายไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ นั ก เรี ยนสามารถปรั บ ปรุ งทั ก ษะในด้ านต่ า งๆ
ประสบความสาเร็จจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายและกิจกรรมทางกาย ซึ่งนาไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมทางกาย ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์และสังคมจากการเข้ าร่วม และสามารถพัฒนาความรู้ไปใช้ ได้
ตลอดชี วิต สอดคล้ อ งกับ พงษ์ เ อก สุก ใส (2561: 16) ที่ สรุ ป ไว้ ว่า การจัด การเรี ยนรู้ ทางพลศึก ษา
เป็ นการศึ ก ษาแขนงหนึ่ ง ที่ ใ ช้ กิ จ กรรมทางกาย เช่ น การออกก าลัง กาย กี ฬ า กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ มี
การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็ นสื่อในการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีพฒ
ั นาการ
ทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นอย่างดี โดยโปรแกรมพลศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ต้ องมี ลักษณะเป็ นโปรแกรมที่ ครอบคลุม มาตรฐานเนื อ้ หา ซึ่ง สามารถใช้ เป็ นการวัดความก้ าวหน้ า
ของผู้ส อนและผู้เ รี ย น ว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานหรื อ ไม่ โดยเป็ น โปรแกรมที่ นัก เรี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลาง
มีการกระตุ้นให้ เกิดพัฒนาการ ตรงตามความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้ องกับความสามารถ
ของผู้สอน ความสนใจของผู้เรี ยน คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรี ยน เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ ของทักษะ
ไม่ใช่เน้ นที่ผลของการปฏิบตั ิ เป็ นโปรแกรมที่สอนกิจกรรมตลอดชีวิต ผู้เรี ยนสามารถสร้ างเสริ มสุขภาพได้
ด้ ว ยตนเอง ให้ อิ ส ระแก่ ผ้ ู เรี ย นทางด้ านความคิ ด สร้ างสรรค์ วิ เ คราะห์ สัง เคราะห์ และมี เ กณฑ์
ในการประเมินผลความสาเร็ จในการเรี ยน 3 ด้ าน คือ ด้ านทักษะ (PsychomotorDomain) ด้ านความรู้
236

การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาสาหรั บนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America
The Development of Physical Education Program to SHAPE America’s Learning Physical Education Standards for Grade 9 Students

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

(Cognitive Domain) และด้ านเจตคติ (Affective Domain) สอดคล้ อ งกับอัง ศุม าริ น เคนจัตุรั ส และ
จิ ร าวัฒ น์ ขจรศิ ล ป์ (2559: 20) ที่ ส รุ ป ไว้ ว่ า ครู ต้ อ งพัฒ นาวางแผนโปรแกรมพลศึก ษาและกี ฬ า
เพื่อให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่คงทนและเกิดทักษะตามที่ต้องการ ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิดความสนใจ
ในการเรี ย นรู้ ต้ อ งจั ด โปรแกรมให้ นัก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง ทุ ก คนอย่ า งทั่ว ถึ ง และก่ อ ให้ เกิ ด
ประสบการณ์ตรงกับนักเรี ยน จัดกิจกรรมและสถานการณ์เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงออกในกิจกรรม
พลศึกษาและกีฬา และคิดอย่างสร้ างสรรค์
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การน าโปรแกรมพลศึกษาส าหรั บ นัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้
พลศึกษาของ SHAPE America ไปใช้ ให้ เกิดผลนันควรท
้
าเป็ นเวลา 16 สัปดาห์
2. โรงเรี ย นที่ ส นใจโปรแกรมพลศึก ษาส าหรั บ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ควรนาผลการวิจยั นี ้ไปเป็ นองค์ประกอบพื ้นฐานในการพัฒนา
กิจกรรมการสอนที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America
สาหรับนักเรี ยนในระดับชันอื
้ ่น ๆ
2. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America
ในรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ที่ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจยั รุ่นใหม่ ประจาปี 2561 ระดับปริญญาเอก
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