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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเชิงทดลองนี เ้ พ่ือพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเ รียน                   
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America และประเมินผล 
การใช้โปรแกรมฯ กลุ่มตัวอย่างเ ป็นนักเ รียน 60 คนของโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม                             
ได้จากการสุม่แบบเฉพาะเจาะจงจากประชากร 67 โรงเรียน จากนัน้สุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ยด้วยวธีิจบัฉลาก 
และผา่นการสุม่ด้วยการจบัคู ่จากแบบประเมนิมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคมุ 30 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมฯ ท่ีออกแบบโดยผู้ วิจยั 16 
สปัดาห์ กลุ่มควบคุมเข้าร่วมโปรแกรมท่ีสอนของโรงเรียน เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
มาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America (IOC = .87, R = .96) และ 2) โปรแกรมพลศึกษา
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America ผ่านการ
ตรวจความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์จากผู้ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ  t-test 
 ผลการวิจยัพบวา่ ผลการใช้โปรแกรมพลศกึษาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 16 
สปัดาห์ มีผลแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ค าส าคัญ: โปรแกรมพลศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

Abstract 
 The purposes of this experiment research was to develop the physical education pro-
gram 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 as-
signed to attend the 16 weeks physical education program that was established by the re-
searcher, 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 educa-
tion 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 be-
tween 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  
 
บทน า 
 ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 เป็นผลให้การจัดการ
เรียนรู้วิชาพลศกึษามีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และมี
ความเป็นสากล ดงัท่ีสวุิมล  ตัง้สจัจะพจน์ (2540) กล่าวว่า โปรแกรมการส่งเสริมความเป็นสากลของพล
ศกึษาประกอบด้วยการเปิดสอนวิชาพลศึกษา หรือการกีฬาเปรียบเทียบ หรือหวัข้อท่ีเก่ียวกบัความเป็น
สากลในวิชาเลือก(Selected Topic) หรือพยายามปรับปรุงให้หลักสูตรมีความเป็นสากลมากขึน้
สอดคล้องกับกระทรวงศกึษาธิการ (2553) ท่ีกล่าวว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard 
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school) หมายถึง โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ( Learner      
Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World class standard) ผู้ เรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World citi-
zen) เพ่ือพฒันายกระดบัคณุภาพจดัการเรียนการสอนและการจดัการด้วยระบบคณุภาพ เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ เรียนเป็นมาตรฐานสากล เป็นการต่อยอดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์         
ท่ีเป็นมาตรฐานชาติ ซึ่งจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานกับหลักสูตรของนานาประเทศ พบว่า หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เป็นล าดับแรก แต่ให้
ความส าคญักับการพัฒนาผู้ เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์น้อยมาก ซึ่งต่างกับหลักสูตร     
ในหลายๆ ประเทศ อีกทัง้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่สะท้อน            
ให้เห็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนท่ีเช่ือมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     
อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 ดงันัน้ทกัษะพลศึกษาของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจดัเตรียมให้ผู้ เรียนทนักับ
การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ มีทักษะรับรู้ตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทัง้กับเพ่ือนร่วมชัน้ ครูผู้ สอน หรือแม้แต่คนอ่ืนในสังคม       
ทักษะการท างาน มีการเคล่ือนไหวตลอดชีวิต (Lifelong Move) หลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษา โดยให้นกัเรียนมีขอบข่ายงานในการเรียนรู้ (Mitchell & Walton-Fisette, 2016) ในวิชาแกน
และหวัข้อท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 3Rs (การอ่าน: Reading การเขียน: Writing และคณิตศาสตร์: 
Arithmetic) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4Cs ประกอบไปด้วย ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creativity and innovation) คิดอย่างไตร่ตรองและแก้ปัญหาได้ (Critical thinking and problem     
solving) การส่ือสาร (Communication) และการผสมผสาน (Collaboration) ทกัษะการใช้ข้อมลูข่าวสาร 
ส่ือ และเทคโนโลยี และทกัษะการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งหลกัสูตรในประเทศไทยยงัขาดความ
ทนัสมยัและก้าวไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษาตามมาตรฐานเป็นทิศทางใหม่ของการจดั
การศึกษา ในขณะนี ้โดยจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาตาม
มาตรฐานจะเป็นระบบการเรียนการสอนท่ีมีจดุเน้นท่ีผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามมาตรฐานสาระความรู้ 
(content standard) หรือตามมาตรฐานหลักสูตร  ( curriculum standard) ระบบการศึกษาแบบ      
Standard-Based Education จะเช่ือมโยงโปรแกรมการเรียนการสอนและการประเมินผลให้เป็น
มาตรฐานสาระความรู้หรือมาตรฐานหลกัสตูร 
 ประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
แห่งหนึ่งของโลก การปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนสอดรับการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมท่ี
เช่ือมโยงสูส่งัคมระดบัโลกอย่างเท่าทนั การจดัการเรียนรู้วิชาพลศกึษาของอเมริกาจึงน่าสนใจท่ีจะน ามา
ศึกษาหรือจัดการเรียนรู้เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในประเทศไทยมีความทันสมัยและ         
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เป็นสากล เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะยกระดบัโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school) การจดัการเรียนรู้วิชาพลศกึษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของ SHAPE America (Mitchell & Walton-Fisette, 2016) มีจดุมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้
มีความรู้ มีทกัษะ มีความสนกุ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและท าให้มีสขุภาพท่ีดี โดยมีจดุประสงค์ 
ดงันี ้1) เพ่ือเรียนรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายท่ีหลากหลาย 2) เพ่ือรู้ความหมายและ   
รู้ถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมทางกายท่ีหลากหลาย 3) เข้าร่วมกิจกรรมทางกายอย่าง
สม ่าเสมอ 4) มีร่างกายท่ีแข็งแรง และ 5) เห็นคณุคา่ของกิจกรรมทางกายและสนบัสนนุให้เป็นประโยชน์
ตอ่วิถีชีวิต 
 จากความเป็นมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America เพ่ือให้โปรแกรมพลศกึษา
มีความทนัสมยั สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและการปฏิรูปการศกึษาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้เป็นรูปแบบและ       
แนวทางเลือกหนึง่ในจดัการเรียนรู้และออกแบบหลกัสตูรพลศกึษาในสถานศกึษาของประเทศไทยตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America 
  2. เ พ่ือประเมินผลของการใช้โปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3                       
ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 3 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 
2562 ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จงัหวดักรุงเทพมหานครทัง้หมด 67 โรงเรียน 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1, 2561) 
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในขัน้ทดลองโปรแกรมพลศกึษา จ านวน 60 คน แบง่เป็นกลุ่มตวัอย่างกลุ่มละ 30 
คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) จากโรงเรียนทัง้หมด 67 
โรงเรียน ท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม 
และท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจบัฉลาก จากห้องเรียนทัง้หมด 4 
ห้อง แล้วตอบแบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America จากนัน้น าคา่ท่ีได้ของแต่
ละคนมาเรียงคะแนนจากสูงสุดไปถึงต ่าสุด ก าหนดให้นกัเรียนท่ีมีคะแนนมากกว่าค่าเฉล่ีย จ านวน 30 
คน และน้อยกว่าค่าเฉล่ีย จ านวน 30 คน มาสุ่มแบบจับคู่ (Match-Paired Sampling) ออกเป็นกลุ่ม
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ทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาทัง้สิน้ 16 
สปัดาห์ ๆ ละ 1 วนั คือ วนัพฤหสับดี ครัง้ละ 1 ชัว่โมง  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูการใช้โปรแกรมพลศกึษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America มีดงันี ้
 1 .  ติ ด ต่ อ ส ถ านศึ กษา  โ ดยน า หนั ง สื อ ข อคว ามอนุ เ ค ร า ะ ห์ จ า กบัณฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู 
 2. ชีแ้จงขัน้ตอนและกระบวนการด าเนินการวิจัย เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้สอน 
เก่ียวกบัแนวทางการน าเสนอโปรแกรมพลศกึษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปใช้ 
 3. ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง 

3.1 ผู้สอนวิชาพลศกึษา ชีแ้จงกบันกัเรียนเก่ียวกบัจดุประสงค์และกิจกรรมของโปรแกรม
พลศกึษา ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America 

3.2 ให้นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้     
พลศกึษาของ SHAPE America ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม เป็นแบบมาตรประมาณคา่ความส าคญั 4 ระดบัมี
ชว่งคะแนน ดงันี ้

 1 หมายถึง ระดบัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 2 หมายถึง ระดบัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัน้อย 
 3 หมายถึง ระดบัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 4 หมายถึง ระดบัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.3 ให้นกัเรียนในกลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ SHAPE America ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ รวมทัง้หมด 16 สัปดาห์       
สปัดาห์ ละ 1 วนั  วนัละ 1 ชัว่โมง สว่นนกัเรียนในกลุม่ควบคมุเข้าเรียนตามโปรแกรมท่ีทางโรงเรียนจดัให้ 

3.4 หลัง เ ข้า ร่วมโปรแกรมครบ 16 สัปดาห์  ผู้ สอนวิชาพลศึกษา ใ ห้นัก เ รียน                  
ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุท าแบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  แบบประเมินมาตรฐานการ เ รียน รู้พลศึกษาของ  SHAPE America โดยมีค่าดัช นี 

ความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั .87 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .96 
2. โปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษา

ของ SHAPE America โดยน าโปรแกรมพลศึกษาท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบหาความเท่ียงตรง  
เชิงประจกัษ์ (Face Validity) จ านวน 5 ทา่น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2.  ส ถิติ เป รียบเ ทียบความแตกต่างของการใ ช้ โปรแกรมพลศึกษาส าห รับนัก เ รียน                      

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ภายในกลุ่มด้วยสถิต ิ       
t-test (Dependent t-test)  

3. สถิติเปรียบเทียบความแตกตา่งของการใช้โปรแกรมพลศกึษาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
ด้วยสถิต ิt-test (Independent t-test) 

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่  1  ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการ เรียนรู้ พลศึกษาของ 
SHAPE America ของกลุม่ทดลอง ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา  

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียนรู้  
พลศึกษาของ SHAPE America ของกลุ่มทดลองตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมพลศึกษา มีค่าเท่ากับ 55 (11.277) อยู่ในระดับน้อย และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม  
พลศึกษา มีค่าเท่ากับ 111.07 (3.581) อยู่ในระดับมากท่ีสุด เ ม่ือดูตามมาตรฐานการเรียนรู้  
พลศกึษาก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาจะอยูใ่นระดบัน้อยทกุด้าน และหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพล
ศกึษา จะอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 

มาตรฐาน 
ก่อน หลัง 

 
S ความหมาย 

 
S ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1   5.33 1.348 น้อย 11.00 1.114 มากท่ีสดุ 
มาตรฐานท่ี 2   7.07 2.016 น้อย 14.57    .935 มากท่ีสดุ 
มาตรฐานท่ี 3 25.13 5.144 น้อย 51.30 2.507 มากท่ีสดุ 
มาตรฐานท่ี 4   9.80 2.124 น้อย 19.10   .995 มากท่ีสดุ 
มาตรฐานท่ี 5   7.67 1.971 น้อย 15.10 1.094 มากท่ีสดุ 

รวม  55.00 11.277 น้อย 111.07 3.581 มากที่สุด 
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ตารางที่  2  ค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการ เรียนรู้ พลศึกษาของ 
SHAPE America ของกลุม่ควบคมุ ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา 

 จากตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียนรู้  
พลศกึษาของ SHAPE America พบวา่ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 54.50 
(10.789) อยู่ในระดับน้อย และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 54.70 
(10.144) อยู่ในระดบัน้อย เม่ือดตูามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม   
พลศกึษา อยูใ่นระดบัน้อยทกุด้าน  

 

ตารางที่  3  ผลการ เปรียบเทียบความสามารถในการ เรียนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America     
แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของกลุม่ทดลอง ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา  

*p<.05 
 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของSHAPE      
America แยกตามมาตรฐานของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา พบว่า    
มีการเปล่ียนแปลงด้านความสามารถในการเรียนรู้พลศกึษาในระดบัสงูขึน้ทกุมาตรฐานหลงัการเข้าร่วม
โปรแกรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05  

มาตรฐาน 
ก่อน หลัง 

 
S ความหมาย 

 
S ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1   5.33 1.348 น้อย    5.50 1.280 น้อย 
มาตรฐานท่ี 2   7.03 1.991 น้อย   7.17 1.913 น้อย 

มาตรฐานท่ี 3   24.90 4.802 น้อย  25.47 4.049 น้อย 
มาตรฐานท่ี 4    9.73 1.999 น้อย   9.90 1.729 น้อย 

มาตรฐานท่ี 5   7.50 1.852 น้อย   7.97 1.351 น้อย 

รวม  54.50 10.789 น้อย 54.70 10.144 น้อย 

มาตรฐาน 
ก่อน หลัง 

t p 
 

ความหมาย 
 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1   5.33 น้อย 11.00 มากท่ีสดุ -18.845* .000 
มาตรฐานท่ี 2   7.07 น้อย 14.57 มากท่ีสดุ -18.597* .000 
มาตรฐานท่ี 3 25.13 น้อย 51.30 มากท่ีสดุ -27.492* .000 
มาตรฐานท่ี 4   9.80 น้อย 19.10 มากท่ีสดุ -20.543* .000 
มาตรฐานท่ี 5  7.67 น้อย 15.10 มากท่ีสดุ -16.749* .000 
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ตารางที่  4 ผลการ เปรียบเทียบความสามารถในการ เ รียนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America       
แยกตามมาตรฐานของกลุม่ควบคมุ ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา 

*p<.05 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงถึงการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE 
America แยกตามมาตรฐานของกลุม่ควบคมุ ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา พบว่า
ไมมี่การเปล่ียนแปลงด้านความสามารถในการเรียนรู้พลศกึษาในทกุมาตรฐานหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม
พลศกึษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 
 
ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ เรียนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America ของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา 

*p<.05 
 

จากตารางท่ี 5 แสดงถึงการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE 
America ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ระหว่างก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษา พบว่า
กลุม่ทดลองมีความแตกตา่งกนั และกลุม่ควบคมุพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 

 

มาตรฐาน 
ก่อน หลัง 

t p 
 

ความหมาย 
 

ความหมาย 

มาตรฐานท่ี 1   5.33 น้อย   5.50 น้อย -1.542 .134 
มาตรฐานท่ี 2   7.03 น้อย   7.17 น้อย -1.000 .326 
มาตรฐานท่ี 3 24.90 น้อย 25.47 น้อย -1.377 .179 
มาตรฐานท่ี 4  9.73 น้อย   9.90 น้อย -1.153 .258 
มาตรฐานท่ี 5  7.50 น้อย   7.97 น้อย -2.536 .017 

กลุ่ม N 
 

S t p 

กลุ่มทดลอง 
   ก่อนเรียน 
   หลงัเรียน 

  
30 
30 

  
     55.00 
111.07 

  
11.277 
  3.581 

  
-27.122* 

  

  
.000 

  
กลุ่มควบคุม 
   ก่อนเรียน 
   หลงัเรียน 

  
30 
30 

  
54.50 
54.70 

  
10.789 
10.144 

  
-.924 

  

  
.363 
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ตารางที่  6  ผลการ เปรียบเทียบความสามารถในการ เรียนรู้ พลศึกษาของ SHAPE America     
หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

*p<.05 
 

จากตาราง 6 แสดงถึงการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE     
America หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่าแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 

 
สรุปผลการวิจัย 

1 .  แบบปร ะ เ มิ น ม าต ร ฐ านกา ร เ รี ยน รู้ พ ลศึ กษาขอ ง  SHAPE America มี ค่ า ดัช นี 
ความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั .87 คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .96 

2. การพัฒนาโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐาน  
การเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America มีความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ (Face Validity) จ านวน 5 ท่าน 
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 3. ผลของการใช้โปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America  

 3.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America ของกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE 
America พบว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ดีขึน้หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และกลุ่มควบคมุพบว่าไม่แตกตา่ง
กนั 

 3.2 เม่ือพิจารณาแยกตามมาตรฐานของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม   
พลศกึษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America พบว่ามีความสามารถในการเรียนรู้ดี
ขึน้ในทุกมาตรฐาน หลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE 
America อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05 และกลุม่ควบคมุพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 
  3.3 เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ
SHAPE America พบวา่มีความสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนัหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมพลศกึษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  เม่ือพิจารณาแยก

กลุ่ม N 
 

S t p 

กลุม่ทดลอง 30 111.07   3.58 38.70* .000 

กลุม่ควบคมุ 30   54.70 10.14     
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ตามมาตรฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America พบว่ามีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันใน
ทุกมาตรฐาน หลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE     
America อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.05  
 
อภปิรายผล 

 ผู้วิจยัได้พฒันาโปรแกรมพลศกึษาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America โดยมีระยะเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาทัง้สิน้ 16 
สปัดาห์  สปัดาห์ละ 1 วนั  วนัละ 1 ชัว่โมง ซึ่งโปรแกรมท่ีพฒันามุ่งเน้นให้มีความทนัสมยั สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมและการปฏิรูปการศกึษาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย 

 จากผลการทดลองการใช้โปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America พบว่า ความสามารถในการเรียนรู้พลศึกษาของ 
SHAPE America ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการเข้าร่วมโปรแกรมพลศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America มีความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันในทุก
มาตรฐาน เน่ืองจากโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้   
พลศกึษาของ SHAPE America ท่ีผู้วิจยัสร้างมุ่งให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมท่ีตนเองมีความถนดัและ
สนใจ อีกทัง้ยงัสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ สอดคล้องกบั วรศกัดิ์  เพียรชอบ (2548) ท่ีกล่าวว่า 
ส าหรับในระดบัชัน้มธัยมศกึษานัน้ การจดัโปรแกรมการสอนวิชาพลศกึษาควรจะมีความต่อเน่ืองและมี
ระดบัท่ีสูงตอ่จากระดบัชัน้ประถมศกึษา ทัง้นีโ้ดยมุ่งให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมท่ีตนเองมีความถนดั
และความสนใจ สามารถท่ีจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้มากยิ่งขึน้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
กิจกรรมตา่ง ๆ อาจจะจดัให้นกัเรียนได้เรียนตามรูปแบบของเกมหรือกีฬานัน้ ๆ อย่างแท้จริงได้ โปรแกรม
พลศึกษาจะรวมทัง้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ท่ีจดัให้นกัเรียนในโรงเรียน และมีการ
วางแผน ให้แนวทางประสบการณ์การเรียนรู้และการให้ค าแนะน า (Lund and Tannehill, 2015: 6-7) 
ดงันัน้โปรแกรมพลศกึษาหลาย ๆ ท่ีจึงจดัโปรแกรมพลศกึษาตามมาตรฐานให้กบันกัเรียน โดยโปรแกรม
พลศึกษาและจุดประสงค์ของบทเรียน รูปแบบโปรแกรมพลศึกษาท่ีมีความเฉพาะ เนือ้หา และ  
การประเมินผลโปรแกรมพลศกึษา โดยมีแนวทางของโปรแกรมพลศกึษา (Mitchell and Walton-Fisette, 
2016: 15) ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของแนวทางโปรแกรมพลศึกษา 
ท่ีมา: Mitchell and Walton-Fisette (2016: 15) 

 

 ดงันัน้โปรแกรมพลศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ควรมีลกัษณะท่ีต้องช่วยให้นกัเรียนสามารถเลือก
กิจกรรมทางกายไปใ ช้ในชีวิตประจ าวันไ ด้  นัก เ รียนสามารถปรับปรุงทักษะในด้านต่างๆ                  
ประสบความส าเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายและกิจกรรมทางกาย ซึ่งน าไปสู่การพฒันา
กิจกรรมทางกาย สง่เสริมทกัษะทางอารมณ์และสงัคมจากการเข้าร่วม และสามารถพฒันาความรู้ไปใช้ได้
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ พงษ์เอก  สุกใส (2561: 16) ท่ีสรุปไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา         
เป็นการศึกษาแขนงหนึ่ง ท่ีใช้กิจกรรมทางกาย เช่น การออกก าลังกาย กีฬา กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมี              
การเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย เป็นส่ือในการจดัการเรียนรู้ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีพฒันาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เป็นอย่างดี โดยโปรแกรมพลศึกษาท่ีมีคณุภาพ
ต้องมีลักษณะเป็นโปรแกรมท่ีครอบคลุมมาตรฐานเนือ้หา ซึ่งสามารถใช้เป็นการวัดความก้าวหน้า       
ของผู้ สอนและผู้ เรียน ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ โดยเป็นโปรแกรมท่ีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง             
มีการกระตุ้นให้เกิดพฒันาการ ตรงตามความสนใจ มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัความสามารถ
ของผู้สอน ความสนใจของผู้ เรียน ค านึงถึงความแตกต่างของผู้ เรียน เน้นกระบวนการเรียนรู้ของทกัษะ
ไมใ่ชเ่น้นท่ีผลของการปฏิบตั ิเป็นโปรแกรมท่ีสอนกิจกรรมตลอดชีวิต ผู้ เรียนสามารถสร้างเสริมสขุภาพได้
ด้วยตนเอง ให้อิสระแก่ผู้ เ รียนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีเกณฑ์                 
ในการประเมินผลความส าเร็จในการเรียน 3 ด้าน คือ ด้านทกัษะ (PsychomotorDomain) ด้านความรู้ 

มาตรฐานระดับชาติของ SHAPE 
America และระดับผลการเรียนรู้

พลศึกษา   ส าหรับ K-12    
(SHAPE America, 2014) 

รูปแบบโปรแกรม   
พลศึกษาและ

เนือ้หา 

โปรแกรมพลศึกษา
และจุดประสงค์หน่วย

การเรียนรู้ 

การประเมินโปรแกรม
พลศึกษา 
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(Cognitive Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) สอดคล้องกับอังศุมาริน  เคนจัตุรัส และ        
จิราวัฒน์  ขจรศิลป์ (2559: 20) ท่ีสรุปไว้ว่า ครูต้องพัฒนาวางแผนโปรแกรมพลศึกษาและกีฬา        
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนและเกิดทักษะตามท่ีต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ     
ในการเรียนรู้ ต้องจัดโปรแกรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคนอย่างทั่วถึง และก่อให้เกิด
ประสบการณ์ตรงกบันกัเรียน จดักิจกรรมและสถานการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้แสดงออกในกิจกรรม
พลศกึษาและกีฬา และคดิอยา่งสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การน าโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้        
พลศกึษาของ SHAPE America ไปใช้ให้เกิดผลนัน้ควรท าเป็นเวลา 16 สปัดาห์  
 2. โรงเรียนท่ีสนใจโปรแกรมพลศึกษาส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐาน         
การเรียนรู้พลศกึษาของ SHAPE America ควรน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันา
กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการพฒันาโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America 
ส าหรับนกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืน ๆ 
 2. ควรมีการพฒันาโปรแกรมพลศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาของ SHAPE America 
ในรูปแบบกิจกรรมใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 บทความวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัท่ีได้รับทุนอดุหนุนการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการ
วิจยัแหง่ชาต ิแผนพฒันาศกัยภาพบณัฑิตวิจยัรุ่นใหม ่ประจ าปี 2561 ระดบัปริญญาเอก 
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