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 การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของ

นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกปัจจยัท่ีศกึษาเป็น 3 ด้าน คือ  ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก่ นิสยั

ทางการเรียนวิชาพลศึกษา แรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษาและบุคลิกภาพ ปัจจยัด้านครอบครัว 

ได้แก่ การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ 

ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา

และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 

กลุ่ มตัวอย่ า ง ท่ี ใ ช้ ในการวิ จัยค รั ้ง นี เ้ ป็ นนัก เ รี ยน ช่ว งชั น้ ท่ี2 โ ร ง เ รี ยนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา  

2552 จํานวน 256 คน เป็นนกัเรียนชาย 138 คน และนกัเรียนหญิง 118 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม

แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้ระดบัชัน้และเพศเป็นชัน้ (Strata) เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลตอ่เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียน

ช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ  

เพียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

 

ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ นิสัยทางการเรียนวิชา       

พลศกึษา (X1) แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) บคุลิกภาพ (X3) การสนบัสนนุทางการเรียนวิชา  

พลศกึษาของผู้ปกครอง (X4) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา (X5) สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6) และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน (X7) 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมี



 

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 5 ปัจจยั  โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ี

สง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6) สมัพนัธภาพระหวา่ง

นกัเรียนกับเพ่ือน (X7) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) บุคลิกภาพ (X3) และ

แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) ซึง่ปัจจยัทัง้ 5 นี ้สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 63.30   

3.  สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

3.1 สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเ รียนวิชาพลศึกษาของนักเ รียนช่วงชัน้ ท่ี  2         

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนดบิ  ได้แก่ 

 

  Ŷ  =   .184 +.247X6 + .237X7 + .225X5 + .161X3 + .129X2  

 

3.2  สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเ รียนวิชาพลศึกษาของนักเ รียนช่วงชัน้ ท่ี  2        

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ได้แก่ 

 

Z  =    .282X6 + .268X7 + .189X5 + .176X3 + .169X2 
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The purposes of this research were to study factors affecting on  attitude towards 

physical education learning of the second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart 

University Laboratory School, Center for Educational Research and Development  in  Jatujak  

District,  Bangkok. The  factors  were  divided  into 3 dimensions, first of them was personal 

factor; learning habits for physical education learning, motivation in physical education 

learning and personality, second of them was family factor; guardians’ support towards 

physical education learning and third of them was learning environmental factor; physical 

learning environment in physical education learning, interpersonal relationship between 

students and their physical education teachers and interpersonal relationship between 

students and their friends. 

The 256 samples (138 males and 118 females) were the second  level, primary 

grades 4-6 students at  Kasetsart  University  Laboratory  School, Center for  Educational  

Research  and  Development  in Jatujak  District, Bangkok in academic year of 2009.         

The instruments  were  questionnaires  of  factors affecting on  attitude towards physical 

education learning of  the  second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart 

University Laboratory  School, Center for Educational Research and  Development  in  

Jatujak  District, Bangkok. The data was analyzed by using The  Pearson  Product  Moment  

Correlation  Coefficient  and  Stepwise Multiple  Regression  Analysis. 

 

The results were as follows : 

1. There were significantly  positive correlation between attitude towards physical 

education learning of  the  second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart 

University Laboratory  School, Center for Educational Research and  Development  in  



 

Jatujak  District, Bangkok and 7 factors at .01 level;  learning habits for physical education 

learning (X1), motivation in physical education learning (X2),  personality (X3),  guardians’ 

support towards physical education learning (X4), physical learning environment  in physical 

education learning (X5), interpersonal relationship between students and their physical 

education teachers (X6) and interpersonal relationship between students and their friends 

(X7) at .01 level, respectively. 

2. There were significantly 5 factors affecting attitude towards physical education 

learning of  the  second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart University 

Laboratory  School, Center for Educational Research and  Development  in  Jatujak  District, 

Bangkok at .01 level ranking  from  the  most  affecter  to  the  least  affecter. These  were  

interpersonal relationship between students and their physical education teachers (X6), 

interpersonal relationship between students and their friends (X7), physical learning 

environment  in physical education learning (X5), personality (X3) and motivation in physical 

education learning (X2). These 5 factors could predict attitude towards physical education 

learning of  the  second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart University 

Laboratory  School, Center for Educational Research and  Development  in  Jatujak  District, 

Bangkok about percentage of 63.30. 

3. The significantly predicted equations of attitude towards physical education 

learning of  the  second  level, primary  grades 4-6  students  at  Kasetsart University 

Laboratory  School, Center for Educational Research and  Development  in  Jatujak  District, 

Bangkok at .01 level  were  as  follows :  

 

      3.1  In  term  of  raw  scores  were : 

          Ŷ  =   .184 +.247X6 + .237X7 + .225X5 + .161X3 + .129X2  

 

       3.2  In  term  of  standard  scores  were : 

Z  =    .282X6 + .268X7 + .189X5 + .176X3 + .169X2 

 

 

 



 

               อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และคณะกรรมการสอบ    

ได้พิจารณาสารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 2

โรงเรียนสาธิตแห ่งมหาว ิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์ว ิจ ยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร ของ ศรัณย์  ร่ืนณรงค์ ฉบบันีแ้ล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตาม

หลกัสตูร ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศกึษา ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ 
 

  อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
 

  ............................................................................ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา  จลุรัตน์) 
 

   ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

 ............................................................................ 

 (รองศาสตราจารย์ เวธนี  กรีทอง) 
 

   คณะกรรมการสอบ 
 

 ............................................................................   ประธาน 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พาสนา  จลุรัตน์) 
 

 ............................................................................   กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

    (รองศาสตราจารย์ เวธนี  กรีทอง) 
 

 ............................................................................    กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรหมธิดา  แสนคําเครือ) 
 

  อนมุตัใิห้รับสารนิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาการศกึษา 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวทิยาการศกึษา ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ...........................................................................    คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ นยัพฒัน์) 

                                 วนัท่ี …… เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธ์ฉบบันี ้สําเร็จด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จลุรัตน์  อาจารย์

ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมธิดา แสนคําเครือ 

กรรมการผู้ ได้รับแต่งตัง้เพิ่มเติมเพ่ือสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ท่ีกรุณาให้คําปรึกษา ให้แนวคิด 

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ อนัเป็นประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นีด้้วย

ความกรุณา จนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุว่ง เรียบร้อยสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็น

อยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้ 

  ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมธิดา แสนคําเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรกฎา  นกัคิม้ และอาจารย์ ดร. มณฑิรา  จารุเพ็ง ท่ีกรุณาให้คําแนะนําและเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในการ

ตรวจเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ 

  ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ พลอยเล่ือมแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภา รวมทัง้คณาจารย์ในภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษาทกุท่าน ท่ีได้

ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจยั  

  ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี  อทุยัรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา และคณาจารย์ทกุท่านท่ีกรุณาให้ความ

อนเุคราะห์ช่วยเหลือและสนบัสนนุในการทําการวิจยัครัง้นี ้

  ขอขอบใจนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี4–6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือการ

วิจยั และเป็นกลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้

  ขอขอบคณุเพ่ือนๆ ในสาขาจิตวิทยาการศกึษา รุ่นปีการศกึษา 2551 ท่ีให้คําแนะนําช่วยเหลือ 

และให้กําลงัใจกนัมาโดยตลอด  

  ขอกราบขอบพระคณุสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีให้การสนบัสนุน ส่งเสริม และให้กําลงัใจ 

รวมทัง้การช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่ผู้วิจยัด้วยดี จนสารนิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จลลุ่วงด้วยดี คณุค่าของ     

สารนิพนธ์ฉบบันีข้อมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุ  คณุพ่อ  คณุแม่  สมาชิกทกุคนในครอบครัว ผู้ มีพระคณุ     

ทกุท่านท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้วิจยัเสมอมา ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา

ความรู้ให้กบัผู้วิจยัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนั  

 

ศรัณย์   ร่ืนณรงค์ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภมูหิลัง 

 การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้มีคุณภาพส่งผลให้

ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าต้องพฒันาความสามารถของคนในประเทศให้มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันา

คณุภาพชีวิตให้ดีขึน้  ด้วยเหตนีุก้ารศึกษานับเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการพฒันาประเทศ  เพราะการ

พฒันาในทกุด้าน  ไมว่า่จะเป็นพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  และวฒันธรรม  ยอ่มต้องอาศยั

พืน้ฐานทางการศึกษาของคนในประเทศเป็นสําคัญเป็นรากฐานสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งสําหรับการ

สร้างสรรค์   ความเจริญ   ความก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ      

(สาํนกังานปฏิรูปการศกึษา. 2545: 1) 
 จากกระแสสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  ทําให้รัฐให้ความสําคญักบัการพฒันาประชากร

ของชาติในทกุๆ ด้าน ด้วยการวางรากฐานของการศกึษาท่ีมัน่คง  บนพืน้ฐานความคิดวา่  ถ้าบคุคลในชาติ

ใดได้รับการศึกษาท่ีดี  จะทําให้มีการพฒันาในทกุด้านท่ีดีด้วย  โดยเฉพาะด้านการศึกษา  ดงันัน้จึงได้มี

การปฏิรูปการศกึษาและตราพระราชบญัญติัการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  ขึน้เพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา   ความรู้และคณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ

ดํารงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  

 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2545 เป็นหลกัสตูรแกนกลางโดยกําหนดให้แต่ละ

สถานศึกษาต้องจัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาขึน้และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับแนวทางของ

หลกัสตูรแกนกลางอย่างเต็มตามศกัยภาพ  ดงันัน้ การท่ีจะให้ผู้ เรียนมีโอกาสท่ีจะเลือกเรียน หรือ ปฏิบติั

กิจกรรมตามความเหมาะสม  หลกัสตูรแกนกลางได้มีการจดัการศกึษาลกัษณะเป็นกรอบและแนวทางใน

การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของหลกัสตูร โดยกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นชว่งชัน้ คือชว่งชัน้ที่ 1 (ป.1-ป.3) ชว่งชัน้ท่ี 2 (ป.4 -ป.6) ชว่งชัน้ท่ี 3 (ม.1-ม.3) ชว่งชัน้ท่ี 4 (ม.4-ม.6) ซึง่

แบ่งเป็น 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ        

(กรมวิชาการ : กระทรวงศกึษาธิการ: 2545) 

 วิชาพลศกึษาก็เป็นสว่นหนึ่งที่สามารถพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนได้  พลศกึษาเป็นวิชาท่ีมุง่เน้น

ให้ผู้ เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกําลงักาย  การเลน่เกมและกีฬา  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
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โดยรวมทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   สงัคม   สติปัญญา  รวมทัง้สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพและกีฬาเพ่ือ

เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมเป็นผู้ มีสขุภาพดี  รัฐบาลจงึควรให้ความสนใจอย่างจริงจงัในการพฒันาเยาวชน ซึง่

สว่นใหญ่เป็นนกัเรียน ฉะนัน้ถ้านกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อวิชากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา

จะช่วยให้นกัเรียนมีความรู้สกึที่ดี รักและชอบในการเลน่กีฬา การได้ออกกําลงักายเป็นประจําก่อให้เกิด

ประโยชน์และร่างกายแข็งแรงได้ (กรมวิชาการ : กระทรวงศกึษาธิการ. 2545) 

 จากการท่ีผู้ วิจยัเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจําชัน้ของนกัเรียนชว่งชัน้ที่ 2 ท่ีโรงเรียนสาธิต

แหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาเป็นเวลา 4 เดือน  ได้สงัเกตพบว่านกัเรียน

ส่วนใหญ่ชอบเรียนวิชาพลศึกษาและก็มีบางส่วนท่ีไม่ชอบเรียนพลศึกษา นักเรียนท่ีชอบเรียนวิชา          

พลศกึษาก็จะตัง้ใจเรียน เข้าชัน้เรียนอยา่งสม่ําเสมอ  ซกัถามความรู้เก่ียวกบัขัน้ตอนในการฝึกทกัษะตา่ง ๆ 

กบัอาจารย์ผู้สอนทัง้ภายใน และภายนอกห้องเรียน  ออกกําลงักายอย่างสม่ําเสมอ  สว่นนกัเรียนท่ีไม่ชอบ

เรียนวิชาพลศึกษาจะไม่ตัง้ใจเรียน  ไม่ทบทวนและฝึกซ้อมทักษะท่ีได้เรียนมา ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้สํารวจ

ปัญหาเบือ้งต้นกบันกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร จํานวน 110 คน  ซึง่เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน  

38 คน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน  35 คน และชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จํานวน 37 คน โดยใช้คําถาม

ปลายเปิดเก่ียวกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา จํานวน 3 ข้อ ดงันี ้

 คาํถามข้อที่ 1 ถามวา่ “นกัเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา เพราะเหตใุด”  

ผลการสาํรวจปัญหาเบือ้งต้นเรียงตามลาํดบัจากสิง่ที่พบมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้

 นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 ตอบว่า การเรียนวิชา        

พลศกึษาเป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้เลน่กีฬาหลายๆ ชนิด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 28.94 ตอบว่า การ

เรียนวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ เพราะ ได้ออกกําลงักายทําให้ร่างกายแข็งแรง และจํานวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.42 ตอบว่า การเรียนวิชาพลศึกษาเป็นวิชาท่ีดี เพราะ ได้คลายเครียดช่วยทําให้        

ผอ่นคลาย 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 ตอบว่า การเรียนวิชา        

พลศกึษาเป็นวิชาท่ีดี เพราะ ได้คลายเครียดช่วยทําให้ผ่อนคลาย  จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ตอบ

วา่ การเรียนวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้เลน่เกมและฝึกทกัษะตา่ง ๆ และจํานวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.28 ตอบวา่ การเรียนวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ เพราะ ได้ฝึกให้นกัเรียนมีระเบียบวินยั 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35 ตอบว่า การเรียนวิชา        

พลศกึษาเป็นวิชาท่ีดี เพราะ ทําให้ร่างกายแข็งแรง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ตอบว่า  การเรียน
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วิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้เลน่กีฬาหลายๆ ชนิด และจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21   

ตอบวา่ การเรียนวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีมีประโยชน์ เพราะ ได้ฝึกให้นกัเรียนมีระเบียบวินยั 

 คําถามข้อที่ 2 ถามว่า “นกัเรียนมีความรู้สกึอย่างไรต่อการเรียนวิชาพลศกึษา เพราะเหตใุด”    

ผลการสาํรวจปัญหาเบือ้งต้นเรียงตามลาํดบัจากสิง่ที่พบมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 ตอบว่า การเรียนวิชา        

พลศกึษาเป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้มีการแข่งขนักบัเพ่ือน ๆ  จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.78 ตอบว่า 

ชอบการเรียนวิชาพลศกึษา เพราะ ได้เลน่กีฬาและออกกําลงักาย  และจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.57 

ตอบวา่ ไมช่อบการเรียนวิชาพลศกึษา เพราะ อากาศร้อนและไมอ่ยากฝึกทกัษะ  

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ตอบวา่ การเรียนวิชาพลศกึษา

เป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้เลน่กีฬา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ตอบวา่  ชอบการเรียนวิชาพลศกึษา 

เพราะ ทําให้ร่างกายแข็งแรง และจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ตอบวา่ ไม่ชอบการเรียนวิชาพลศกึษา 

เพราะ ไมช่อบการออกกําลงักาย 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.67 ตอบว่า การเรียนวิชา        

พลศกึษาเป็นวิชาท่ีสนกุ เพราะ ได้ออกกําลงักาย จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 ตอบว่า ชอบการ

เรียนวิชาพลศกึษา เพราะ ได้เลน่ร่วมกบัเพื่อน ๆ และจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.10 ตอบว่า ไม่ชอบ

การเรียนวิชาพลศกึษา เพราะ การเรียนทําให้เหน่ือยและไมช่อบเพ่ือน 

 คําถามข้อที่ 3 ถามว่า “นกัเรียนจะทําอย่างไรเม่ือเรียนวิชาพลศึกษา” ผลการสํารวจปัญหา

เบือ้งต้นเรียงตามลาํดบัจากสิง่ท่ีพบมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ สรุปได้ดงันี ้ 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84  ตอบว่า  ช่วยอาจารย์

เตรียมอปุกรณ์การเรียน  จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตอบวา่ จะตัง้ใจฝึกทกัษะตามท่ีอาจารย์สอน 

และจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตอบวา่ จะไมค่ยุกบัเพ่ือนระหวา่งท่ีอาจารย์สอน 

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 ตอบวา่ จะตัง้ใจเรียนและ

ไมเ่ลน่กบัเพือ่นระหวา่งท่ีอาจารย์สอน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตอบวา่ ช่วยอาจารย์ทําสนาม  และ

จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.17 ตอบวา่ จะตัง้ใจฝึกทกัษะตามท่ีอาจารย์สอน  

 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.67 ตอบวา่ ช่วยอาจารย์เตรียม

อปุกรณ์การเรียน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ตอบวา่ จะตัง้ใจฝึกทกัษะตามท่ีอาจารย์สอน  และ

จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 ตอบวา่ เตรียมตวัให้พร้อมและรีบเดินไปเรียน 
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  จากการสํารวจปัญหาเบือ้งต้น พบว่านักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ศนูย์วิจัยและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศึกษา  

ดงัที่  สรุางค์  โค้วตระกลู (2550: 366-367) ได้กลา่ววา่ เจตคติเป็นสิง่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เป็นแรงจงูใจท่ีจะ

ทําให้บคุคลกล้าเผชิญกบัสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง ฉะนัน้เจตคติจงึมีทัง้บวกและลบ  และเจตคติจะประกอบไป

ด้วย องค์ประกอบ 3 ประการ คือ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือ การรู้คิด องค์ประกอบเชิงความรู้สึก 

อารมณ์ และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม การท่ีมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศึกษาเป็นผลให้

นักเรียนคิดว่าการเรียนวิชาพลศึกษาเป็นสิ่งท่ีดีมีประโยชน์ สนุกสนาน ได้ออกกําลงักายทําให้ร่างกาย

แข็งแรง  ได้คลายเครียด ได้เลน่เกมตา่ง ๆ มีการแข่งขนักบัเพื่อน ๆ สร้างระเบียบวินยัให้กบัตนเอง ซึง่การที่

นกัเรียนมีความคิด ความรู้สกึ  และมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมในทางบวกนัน้  ย่อมสง่ผลต่อคณุภาพ

ในการเรียน  ซึง่สอดคล้องกบั สชุาติ  โสมประยรู (2540: 9) กลา่วไว้ว่า เจตคติที่ดีท่ีนกัเรียนมีต่อความรู้ท่ี

ได้รับต่อกิจกรรมหรือวิธีการสอนของครูรวมทัง้ตัวครูด้วยนัน้ จะช่วยให้นักเรียนได้นําเอาความรู้หรือ 

ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนัน้เจตคติยงัมีส่วนช่วยในการปรับปรุงรูปแบบของการ

ปฏิบติัและความประพฤติหรือพฤติกรรมของคนเราได้ดีอีกด้วย   

 ด้วยเหตนีุ ้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของ

นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา          

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

  1. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ท่ีส่ งผลต่อ เจตค ติต่อการ เ รียนวิ ชาพลศึกษาของนัก เ รี ยนช่ ว งชั น้ ท่ี  2  โ ร ง เ รี ยนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

  3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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ความสําคัญของการวจัิย 
 ผลกา ร วิ จั ย นี จ้ ะ เ ป็นประ โยช น์ต่ อผู้ บ ริ ห า ร  และคณาจาร ย์  โ ร ง เ รี ยนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นข้อมลู

ประกอบในการวางนโยบายเก่ียวกบั การจดัการเรียนการสอนในวิชาพลศกึษา เพ่ือให้เหมาะสมกบันกัเรียน 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 ประชากร 

  ประชากร ท่ี ใ ช้ ในการ วิจัยค รั ้ง นี เ้ ป็นนัก เ รียนช่ วงชั น้ ท่ี  2  โ รง เ รียนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 

จํานวนทัง้สิน้  776 คน เป็นนักเรียนชาย 418 คน และนักเรียนหญิง 358 คน ได้แก่ นักเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 258 คน เป็นนักเรียนชาย 133 คน เป็นนักเรียนหญิง 125 คน นักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 261 คน เป็นนกัเรียนชาย 145 คน เป็นนกัเรียนหญิง 116 คนและนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 257 คน เป็นนกัเรียนชาย 140 คน เป็นนกัเรียนหญิง 117 คน 
 

 กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นนักเ รียนช่วงชั น้ ท่ี  2 โรงเ รียนสาธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา  2552      

จํานวน 256 คน เป็นนกัเรียนชาย 138 คน และนกัเรียนหญิง 118 คน ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย 44 คน เป็นนกัเรียนหญิง 41 คน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 

86 คน เป็นนกัเรียนชาย 48 คน เป็นนกัเรียนหญิง 38 คน  และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน     

85 คน เป็นนกัเรียนชาย 46 คน เป็นนกัเรียนหญิง 39 คน ซึง่ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified 

Random Sampling) จากประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Yamane. 1967: 886-887) โดยใช้

ระดบัชัน้และเพศเป็นชัน้ (Strata) 
  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้าน

สิง่แวดล้อมในโรงเรียน ดงันี ้
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 1.1 ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก ่

 1.1.1 นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

 1.1.2 แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

 1.1.3 บคุลกิภาพ 

 1.2 ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก ่

 1.2.1 การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

 1.3 ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ 

 1.3.1 ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา 

 1.3.2 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

 1.3.3 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่น 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา หมายถึง ความรู้ ความรู้สึก และแนวโน้มที่จะแสดง

พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา  ซึง่ทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  โดยจําแนกเจตคติ

ออกเป็น 3 ด้าน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 1.1 เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ด้านความรู้ ได้แก่ การเห็นคุณค่า ความสําคัญ 

และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนวิชาพลศกึษา  ประกอบด้วย อธิบายประวติั เข้าใจในกฏกติกา ปฏิบติั

ทกัษะ และนําไปใช้เป็นวิธีการออกกําลงักายคลายเครียดทัง้ร่างกายและจิตใจ  

 1.2 เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา  ด้านความรู้สึก  ได้แก่ ความชอบ ความพงึพอใจ 

และความสนกุสนานท่ีได้รับจากการเรียนวิชาพลศกึษา  

 1.3 เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ความ

ตัง้ใจท่ีจะนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียนวิชาพลศกึษาเพ่ือนํามาปฏิบติั ประกอบด้วย เข้าเรียน

ตรงเวลา ตัง้ใจเรียนและหมัน่ฝึกซ้อมทกัษะ 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีส่งผลต่อการเรียนวิชา   

พลศกึษา ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม

ในโรงเรียน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 2.1 ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา แรงจงูใจในการเรียนวิชา       

พลศกึษา และบคุลกิภาพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 2.1.1 นิสัยทางการเรียนวิชาพลศึกษา  หมายถึง พฤติกรรมท่ีนกัเรียนกระทําอยู่เป็น

ประจําเก่ียวกบัการเรียนวิชาพลศกึษา ซึง่ทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เตรียมเคร่ืองแตง่กาย และ

อปุกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเข้าชัน้เรียน มีความตัง้ใจ เอาใจใส่ในการเรียนทบทวนและฝึกซ้อมทกัษะ

ต่าง ๆ ท่ีเรียน การเข้าชัน้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ  และซกัถามขัน้ตอนในการฝึกกบัอาจารย์ผู้สอนทัง้ภายใน 

และภายนอกห้องเรียน 

  2.1.2 แรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษา หมายถึง ความปรารถนาและความสนใจ

ของนกัเรียนในการเรียนวิชาพลศกึษา ซึง่แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก 

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 2.1.2.1 แรงจูงใจภายใน ได้แก่ การเรียนวิชาพลศึกษาตามที่ได้รับการกระตุ้น

จากสิ่งเร้าภายใน ประกอบด้วย ความสนใจ ความตัง้ใจ ความกระตือรือร้นและความปรารถนาของ

นกัเรียนท่ีจะเรียนรู้ในวิชาพลศกึษา 

 2.1.2.2 แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การเรียนวิชาพลศึกษาตามท่ีได้รับการ

กระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก ประกอบด้วย ความคาดหวงัของผู้ปกครอง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน    

คําชมเชยจากอาจารย์และมีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดี 

  2.1.3 บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของนกัเรียนท่ี

แสดงออกหรือตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ในการดํารงชีวิต ทําให้นกัเรียนมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ

ตนเองซึ่งบคุลิกภาพท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งตามแบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของเจนกินส์ (Jenkins 

Activity Survey) ซึง่แบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 

    2.1.3.1 ลักษณะบุคลิกภาพแบบ เอ เป็นลกัษณะบคุลิกภาพของนกัเรียนท่ีรัก

ความก้าวหน้า ชอบฟันฝ่าอุปสรรค มีความก้าวร้าว โกรธง่าย ชอบทํางานให้ประสบความสําเร็จ และ

สมัฤทธ์ิผล ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว และไมช่อบการรอคอย 

    2.1.3.2 ลักษณะบุคลิกภาพแบบ บี เป็นลักษณะบุคลิกภาพของนักเรียนท่ี

ค่อนข้างเฉ่ือยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเร่ือยๆ ไม่หวงัผลสมัฤทธ์ิในการทํางาน ไม่ชอบฟันฝ่าอปุสรรค

ตา่งๆ อดทน และรอคอยได้  
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  2.2 ปัจจัยด้านครอบครัว    ได้แก่  การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง   

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 2.2.1 การสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง หมายถึง การรับรู้

ของนักเรียนต่อความคิดและและความรู้สึกของผู้ ปกครองในการสนับสนุนทางการเรียนของนักเรียน             

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

   2.2.1.1 การสนับสนุนทางด้านวัตถุ ได้แก่  การจดัหาอปุกรณ์การเรียนเคร่ือง

แตง่กาย  และเงินให้แก่นกัเรียนอยง่เพียงพอ ตามความจําเป็นทางการเรียนของนกัเรียน 

   2.2.1.2 การสนับสนุนทางด้านวาจา ได้แก่  การให้ความสนใจ  ความเอาใจใส ่

ให้คําปรึกษาและชีแ้นะด้านการเรียนแก่นกัเรียน 

  2.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชา         

พลศึกษา สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษา และสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับ

เพือ่น  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  2.3.1 ลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา หมายถึง สภาพแวดล้อม

ทางการเรียนการสอนวิชาพลศกึษาทําให้การเรียนวิชาพลศกึษามีประสทิธิภาพ ได้แก่ สถานที่เรียน สื่อและ

อปุกรณ์การเรียนการสอน  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

    2.3.1.1 สถานที่เรียน ได้แก่ สถานท่ีเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศ

ถ่ายเท มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณของนักเรียน  บริเวณสถานท่ีเรียนปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ ได้แก่ 

เสียง กลิ่น  มีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับวิชาพลศึกษาท่ีหลากหลายและมีสถานท่ีฝึกปฏิบติั

ทกัษะตา่งๆ ท่ีได้เรียนมา 

    2.3.1.2 ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ ในการเรียนวิชาพลศกึษามีสื่อ

และเอกสารประกอบการเรียนการสอน หลกั สนาม อุปกรณ์กีฬาจํานวนเพียงพอกับความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอนและนกัเรียน สือ่อปุกรณ์เหลา่นีมี้ความทนัสมยั และคณุภาพในการใช้งานท่ีเหมาะสม 

   2.3.2 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษา หมายถึง การปฏิบติั

ตนของนักเรียนต่อครูผู้ สอนวิชาพลศึกษาและการปฏิบัติตนของครูผู้ สอนวิชาพลศึกษาต่อนักเรียน          

ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน เพือ่ให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

   2.3.2.1 การปฏิบัตตินของนักเรียนต่อครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ได้แก่  การให้

ความเคารพ  เช่ือฟังครูผู้สอนวิชาพลศกึษา  ตัง้ใจเรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกบัวิชาพลศกึษา 

และซกัถามครูเม่ือมีข้อสงสยัด้านการเรียนในวิชาพลศกึษา  
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   2.3.2.2 การปฏิบัตตินของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาต่อนักเรียน ได้แก่  การท่ี

ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาให้ความสนใจต่อนกัเรียน  ให้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน  ให้ความรัก ความเอาใจ

ใส่ ให้คําปรึกษา  และชีแ้นะนักเรียนทัง้ในด้านการเรียนท่ีเก่ียวกับวิชาพลศึกษาและปรึกษาปัญหาด้าน

สว่นตวัท่ีนกัเรียนมาขอรับคําปรึกษา ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

2.3.3 สัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน หมายถงึ การปฏิบติัตนของนกัเรียนและ

เพื่อนท่ีปฏิบติัต่อกนัทัง้ด้านการเรียนทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ได้แก่ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกัน  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเรียน การทํางาน   

ด้านส่วนตวั  การรู้จกัให้ การยอมรับและเคารพในสิทธิของเพ่ือนสนใจในความรู้สกึของเพ่ือน การห่วงใย

ใกล้ชิดสนิทสนมกนั และการทํากิจกรรมร่วมกนัในกลุม่เพ่ือนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จด้านการเรียน  

  3. วิชาพลศึกษา  หมายถึง  วิชาท่ีใช้กิจกรรม  การออกกําลงักาย  หรือการเลน่กีฬาเป็นสื่อการ

เรียนและการให้ความรู้  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์  ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สงัคมและสติปัญญา 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

ตวัแปรอสิระ                                                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

1. ปัจจัยด้านส่วนตวั   ได้แก ่

1.1 นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

1.2 แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

1.3 บคุลกิภาพ 

2. ปัจจัยด้านครอบครัว  ได้แก ่

2.1 การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศึกษาของ

ผู้ปกครอง 

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ได้แก ่

3.1 ลกัษณะทางกายภาพในการเรียน 

วิชาพลศกึษา 

3.2 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอน 

วิชาพลศกึษา 

3.3 สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่น 

 

 

 

 

 

 

 

เจตคตต่ิอการเรียน 

วชิาพลศกึษา 
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ปัจจยั 3 ด้าน คือ ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก่ นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา แรงจงูใจในการเรียน

วิชาพลศึกษาและบคุลิกภาพ  ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่  การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศึกษาของ

ผู้ปกครอง  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่  ลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา 

สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาและสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน สง่ผลตอ่

เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัจงึตัง้สมมติฐานในการวิจยั ดงันี ้
 

สมมตฐิานในการวจัิย 
1. ปัจจัยด้านส่วนตัว  ปัจจัยด้านครอบครัว  และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  มี

ความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ที่  2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมในโรงเรียนสง่ผลตอ่เจตคติตอ่

การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและได้นําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

1.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

2.เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัที่สง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
1. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศึกษา 
 1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
   1.1.1 ความหมายของเจตคต ิ
   ในงานวิจยันีไ้ด้กลา่วถึง คําว่า “เจตคติ” และ “ทศันคติ” ซึง่พจนานกุรมศพัท์จิตวิทยาฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน (2548: 14) ได้บญัญติัศพัท์ คําว่า “Attitude” ตรงกบัคําในภาษาไทย ว่า“เจตคติ” 

เน่ืองจากมีผู้กลา่วถึงคําทัง้สองในเอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้อา่นงานวิจยัมีความเข้าใจ

ตรงกนั เมื่อพบคําวา่ “ทศันคติ” ให้เข้าใจตรงกนัวา่ กลา่วถงึ คําวา่ “เจตคติ” 

   ผู้ วิจยัได้ศกึษาความหมายของเจตคติ มีคําจํากดัความ และความหมายของเจตคติ ดงันี ้ 

   ล้วน  สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543: 52) กลา่ววา่ เจตคติเป็นความรู้สกึของคนเราจะ

รู้สึกได้ก็ต่อเม่ือประสาทของเราได้สมัผสักับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อน นัน่คือรับรู้สิ่งนัน้ก่อนนั่นเอง ถ้าจิตเรา

เก่ียวข้องกบัสิ่งนัน้ ก็จะทําให้เกิดความรู้สกึตัง้แตข่ัน้ต้นๆ จนถึงขัน้สงูๆ คือ เกิดความสนใจความซาบซึง้

พอใจ และเจตคติติดตามมา 

 นนัทา สู้ รักษา (2544: 161) กลา่ววา่ เจตคติเป็นแนวโน้มหรือความพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่

บคุคล วตัถ ุ สถานการณ์แวดล้อม หรือสิ่งเร้าซึง่อาจมีทิศทาง ทัง้ทางบวกและลบ ถ้าบคุคลมีเจตคติ

ทางบวกตอ่สิง่ใดก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญสิง่นัน้ ถ้ามีเจตคติในทางลบก็จะหลกีเลีย่ง 
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   ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 243) กลา่ววา่ เจตคติเป็นเร่ืองของความชอบ ความไม่ชอบ

ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรู้สกึ ความเช่ือฝังใจของเราต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด มกัจะเกิดขึน้เมื่อเรารับรู้หรือ

ประเมินผู้คน เหตกุารณ์ในสงัคม เราจะเกิดอารมณ์ ความรู้สกึบางอย่างควบคูไ่ปกบัการรับรู้นัน้และมีผล

ตอ่ความคิด และปฏิกิริยาในใจของเรา ดงันัน้ เจตคติจงึเป็นทัง้พฤติกรรมภายนอกที่อาจสงัเกตได้ หรือ

พฤติกรรมภายในท่ีไมส่ามารถสงัเกตเห็นได้โดยงา่ย แตมี่ความโน้มเอียงท่ีจะเป็นพฤติกรรมภายในมากกวา่

พฤติกรรมภายนอก 

 อทุมุพร (ทองอไุทย) จามรมาน (2548: 12) ให้ความหมายของทศันคติว่า ทศันคติ หมายถึง

ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่สิง่ตา่งๆ รวมทัง้ทา่ทีท่ีแสดงออกชีบ้ง่ถงึสภาพจิตใจท่ีมีตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ทศันคติมี

ทัง้บวกและลบ มากและน้อย และมีทิศทางไปสูเ่ป้าหมายท่ีแสดงออก พฤติกรรม ได้แก่ การแสดงออก 

(ทางบวกหรือทางลบ) ตอ่สิง่ของ บคุคล สถานท่ี เหตกุารณ์ อยา่งสม่ําเสมอ 

 สรุางค์ โค้วตระกลู (2550: 366) ได้ให้ความหมายของทศันคติว่า ทศันคติเป็นอชัฌาสยั

(Disposition) หรือแนวโน้มท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมสนองตอบตอ่สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึง่อาจจะเป็นได้

ทัง้คน วตัถสุิ่งของ หรือความคิด (Ideas) ทศันคติอาจจะเป็นบวก หรือลบ ถ้าบคุคลมีทศันคติบวกตอ่สิ่งใด 

ก็จะมีพฤติกรรมท่ีจะเผชิญกบัสิ่งนัน้ ถ้ามีทศันคติลบ ก็จะหลีกเลี่ยง ทศันคติเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ และเป็นการ

แสดงออกของคา่นิยมและความเช่ือของบคุคล 

 ชชีูพ ออ่นโคกสงู (2550: 69) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึที่

คอ่นข้างถาวรต่อสิ่งเร้า (สิ่งของ เหตกุารณ์ สถานการณ์ ประสบการณ์ ฯลฯ) ท่ีเรารู้จกัหรือเข้าใจ แล้วมี

แนวโน้มให้เรามีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกบัความรู้สกึนัน้ 

 จากความหมายของเจตคติดงักลา่ว สรุปได้วา่ เจตคติ หมายถึง ความรู้สกึนกึคิดในจิตใจซึง่

เป็นพฤติกรรมภายในของบคุคลท่ีจะแสดงออกมาให้เห็นทางพฤติกรรมลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง อนัเกิด

จากความรู้คิด และความรู้สกึ ในการเห็นคณุคา่ รู้สกึพอใจ ชอบ หรือไม่เห็นคณุคา่ ไม่พอใจ ไม่ชอบตอ่สิ่ง

เร้า เชน่ คน วตัถสุิ่งของ เหตกุารณ์ สถานท่ี และความคิด เป็นต้น 
 

1.1.2 ความสาํคัญของเจตคต ิ
 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 69) กลา่วว่า เจตคติเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัเร่ืองหนึ่งของ

พฤติกรรมซึง่สรุปความสาํคญัได้ ดงันี ้

   (1) เจตคติเป็นมโนมติท่ีครอบคลมุปรากฏการณ์หลายอย่างได้ เช่น ความรักของบคุคลท่ีมี

ตอ่ครอบครัวก็สรุปรวมถึงพฤติกรรมหลายอย่างของบคุคลได้ ในการใช้เวลากบัครอบครัวมาก ดแูลสมาชิก
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ในครอบครัว ทําสิ่งต่าง ๆ ให้สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนถึงให้การดแูลเอาใจใส ่และปลอบใจสมาชิกใน

ครอบครัว 

   (2) เจตคติเป็นสาเหตขุองพฤติกรรม นกัจิตวิทยาสงัคมจํานวนมากเช่ือกนัว่า เจตคติเป็น

สาเหตขุองพฤติกรรม จงึได้พยายามทําการวิจยัเพ่ือแสดงหลกัฐานให้เห็น และก็มีหลกัฐานมาสนบัสนนุ

พอสมควร แตก่็มีงานวิจยัท่ีแสดงว่าพฤติกรรมเป็นสาเหตขุองเจตคติได้เช่นกนั การท่ีมีงาน วิจยัเกิดขึน้ก็จะ

เป็นประโยชน์ตอ่นกัจิตบําบดั นกัพฤติกรรมบําบดั ผู้แนะแนว หรือครูแนะแนว และครูโดยทัว่ไป 

 (3) เจตคติมีความสําคญัในตวัเอง ไม่ว่าเจตคติของบคุคลจะมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

ของเขาหรือไม่ก็ตาม เช่น เจตคติตอ่สถาบนัตา่งๆ สะท้อนให้เห็นแนวทางท่ีเขารับรู้โลกรอบตวัเขาจงึเป็น

เร่ืองสาํคญัน่าศกึษาในตวัเอง 

 (4) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัจิตวิทยาหลายสาขาสนใจร่วมกนั นอกจากนกัจิตวิทยาสงัคมท่ี

สนใจศกึษาเร่ืองเจตคติแล้วนกัจิตวิทยาสาขาอ่ืนๆ ก็สนใจในเร่ืองเจตคติเช่นเดียวกนั เช่น นกัจิตวิทยา

คลินิก อาจสนใจศกึษาเจตคติท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง เพื่อเป็นพืน้ฐานในการทําความเข้าใจในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือ

นกัจิตวิทยาบคุลิกภาพก็สนใจวา่การเปลีย่นเจตคตวิิธีใดได้ผลกบับคุคลท่ีมีบคุลกิภาพเช่นไร เป็นต้น 

   (5) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนใจ นกัโฆษณาประชาสมัพนัธ์สนใจเร่ือง

เจตคติทัง้ในแง่ของการศกึษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน 

เชน่ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตอ่ต้านการค้ายาบ้า โฆษณาให้คนไทยนิยมทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ เป็นต้น 

 (6) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัการตลาดสนใจ โดยมีความสนใจวา่เจตคติของบคุคลมีตอ่แง่มมุใด

ท่ีเป็นปัจจยัสง่เสริมให้เขาซือ้สนิค้านัน้ ๆ มาใช้ เช่น เจตคติตอ่ช่ือสนิค้า เจตคติตอ่ย่ีห้อสินค้าหรือเจตคติตอ่

ตวัสนิค้าเอง เป็นต้น 

 (7) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัรัฐศาสตร์สนใจ นกัรัฐศาสตร์สนใจเจตคติของประชาชนตอ่เร่ืองตา่ง ๆ 

ท่ีมีความสําคญัทางการเมืองการปกครอง เช่น เจตคติของประชาชนตอ่การบริหารงานของรัฐบาล เจตคติ

ของประชาชนตอ่การเลอืกตัง้สภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

 (8) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัสงัคมวิทยาบางสาขาสนใจ จะมีนกัสงัคมวิทยาเพียงบางสาขา

เทา่นัน้ที่สนใจในเร่ืองเจตคติ คือ สาขาจิตวิทยาสงัคม ซึง่นกัสงัคมวิทยาบางคนเห็นวา่ เจตคติเป็นพืน้ฐาน

ของพฤติกรรมทางสงัคมเน่ืองจากมีการถ่ายทอดวฒันธรรมในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านเจตคติของบคุคลใน

วฒันธรรมนัน้ ๆ 

 (9) เจตคติเป็นเร่ืองท่ีนกัการศกึษาสนใจ นกัการศกึษาสามารถใช้ประโยชน์จากเร่ืองเจตคติ

ได้มากมายในลกัษณะการศึกษาวิจยั ซึง่จะก่อให้เกิดความรู้อย่างลกึซึง้มากขึน้ นกัแนะแนวอาจสนใจ
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ศกึษาเจตคติของนกัเรียนต่ออาชีพต่าง ๆ เพื่อนําข้อความรู้นีไ้ปเป็นพืน้ฐานในการแนะแนวอาชีพให้แก่

นกัเรียนได้อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความสําคญัของเจตคติดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า    

เจตคติมีความสาํคญัตอ่งาน และอาชีพตา่ง ๆ โดยเฉพาะด้านการศกึษา ครูควรศกึษาเจตคติของนกัเรียนที

มีต่อวิชาท่ีเรียน หรือต่อครูผู้สอน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธิภาพ และพฒันาพฤติกรรมทางการเรียนของนกัเรียนให้ดีย่ิงขึน้ 
 

  1.1.3 ลักษณะของเจตคต ิ
 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 249-250) ได้กลา่วถงึ เจตคติมีคณุลกัษณะท่ีสําคญั ดงันี ้

 (1) เจตคติเกิดจากประสบการณ์ สิ่งเร้าตา่งๆ รอบตวั บคุคล การเลีย้งด ู การเรียนรู้

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดเจตคติ แม้ว่าประสบการณ์ท่ีเหมือนกนั ก็จะมี

เจตคติที่แตกตา่งกนัไปด้วยสาเหตหุลายประการ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นต้น 

 (2) เจตคติเป็นการตระเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการเตรียมความ

พร้อมภายในของจิตใจ มากกว่าภายนอกท่ีจะสงัเกตได้ สภาวะความพร้อมท่ีจะตอบสนองมีลกัษณะท่ี

ซบัซ้อนของบคุคลท่ีจะชอบหรือไมช่อบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และจะเก่ียวเน่ืองกบัอารมณ์ด้วย เป็นสิ่งท่ี

อธิบายไมค่อ่ยจะได้ และบางครัง้ไมค่อ่ยมีเหตผุล 

 (3) เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมิน คือ ลกัษณะความรู้สกึหรือ

อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ ถ้าเป็นความรู้สกึหรือการประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นด้วย ก็คือเป็นทิศทางในทางท่ีดี

เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถ้าการประเมินออกมาในทางไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ก็มีทิศทาง

ในทางลบ เจตคติทางลบไม่ได้หมายความว่าไม่ควรมีเจตคตินัน้ แตเ่ป็นเพียงความรู้สกึในทางไมดี่ เช่น  

เจตคติในทางลบตอ่การคดโกง การเลน่การพนนั  

   (4) เจตคติมีความเข้ม คือ มีปริมาณมากน้อยของความรู้สกึ ถ้าชอบมากหรือไม่เห็นด้วย

อยา่งมาก ก็แสดงวา่มีความเข้มสงู ถ้าไมช่อบเลยหรือเกลยีดท่ีสดุ ก็แสดงวา่มีความเข้มสงูไปอีกทางหนึง่ 

 (5) เจตคติมีความคงทน เจตคติเป็นสิ่งท่ีบคุคลยึดมัน่ถือมัน่ และมีส่วนในการกําหนด

พฤติกรรมของคนนัน้ การยดึมัน่ในเจตคติตอ่สิง่ใด ทําให้การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดขึน้ได้ยาก 

 (6) เจตคติมีทัง้พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน เป็นสภาวะทาง

จิตใจซึ่งหากไม่ได้แสดงออก ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าบคุคลนัน้มีเจตคติอย่างไรในเร่ืองนัน้ เจตคติที่เป็น

พฤติกรรมภายนอกจะแสดงออก เน่ืองจากถกูกระตุ้น และการกระตุ้นนีย้งัมีสาเหตอ่ืุนๆ ร่วมอยู่ด้วยเช่น 

บคุคลแสดงความไมช่อบด้วยการดดุา่คนอ่ืน นอกจากไมช่อบคนนัน้แล้วอาจจะเป็นเพราะถกูท้าทายก่อน 
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 (7) เจตคติจะต้องมีสิ่งเร้าจึงมีการตอบสนองขึน้ แต่ก็ไม่จําเป็นว่าเจตคติท่ีแสดงออกจาก

พฤติกรรมภายใน และพฤติกรรมภายนอกจะตรงกนั เพราะ ก่อนแสดงออก บคุคลนัน้ต้องปรับปรุงให้

เหมาะสมกบัปทสัถานของสงัคมแล้วจงึแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก  

 ธีรวฒุิ เอกะกลุ (2549: 1) กลา่ววา่ เจตคติเป็นความรู้สกึท่ีชีบ้ง่บอกลกัษณะทางจิตใจ 

อารมณ์ของบคุคล ซึ่งอาจเป็นลกัษณะท่ีไม่แสดงออกมาภายนอกให้บคุคลอ่ืนเห็นหรือเข้าใจก็ได้ ซึ่งมี

ลกัษณะทัว่ไปที่สาํคญั 5 ประการ ดงันี ้

 1) เจตคติเป็นเร่ืองของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเง่ือนไข หรือสถานการณ์

ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุคลจะมีการกระทําท่ีเสแสร้งโดยแสดงออกไม่ให้ตรงกบัความรู้สกึของคนเมื่อ

เขารู้ตวัหรือรู้วา่มีคนสงัเกต 

 2) เจตคติเป็นเร่ืองเฉพาะตวั (Typical) ความรู้สกึของบคุคลอาจเหมือนกนั แตรู่ปแบบการ

แสดงออกแตกตา่งกนัไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกนั แตค่วามรู้สกึตา่งกนัได้ 

 3) เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สกึสามารถแสดงออกได้ 2 ทิศทาง

เช่น ทิศทางบวกเป็นทิศทางที่สงัคมปรารถนา และทิศทางลบเป็นทิศทางท่ีสงัคมไม่ปรารถนา ได้แก่  

ซ่ือสตัย์ - คดโกง รัก - เกลยีด ชอบ - ไมช่อบ ขยนั - ขีเ้กียจ เป็นต้น 

 4) เจตคติมีความเข้มข้น (Intensity) ความรู้สกึของบคุคลอาจเหมือนกนัในสถานการณ์

เดียวกนั แตอ่าจแตกตา่งกนัในเร่ืองความเข้มท่ีบคุคลรู้สกึมากน้อยตา่งกนั เช่น รักมาก รักน้อย ขยนัมาก 

ขยนัน้อย เป็นต้น 

 5) เจตคติต้องมีเป้า (Target) ความรู้สกึจะเกิดขึน้ลอย ๆ ไม่ได้ เช่น รักพอ่แม่ ขยนัเข้าชัน้

เรียน ขีเ้กียจทําการบ้าน เป็นต้น 

 แซก (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2543: 58-59; อ้างอิงจาก Sax. 1980) มีแนวคิด

เก่ียวกบัคณุลกัษณะของเจตคต ิ5 ประการ ดงันี ้

   (1) มีทิศทาง (Direction) เจตคติมีทิศทาง เพราะความรู้สกึของคนที่มีตอ่เป้าเจตคติเป็นบวก

และลบ หรือชอบ และไมช่อบ กรณีวดัเจตคติตอ่เป้าเจตคติชนิดหนึง่ นกัเรียนตอบวา่ชอบ แปลวา่ ไปในทิศ

ทางบวก ถ้าตอบวา่ ไมช่อบ แปลวา่ ไปในทิศทางลบ 

 (2) มีความเข้มข้น (Intensity) เจตคติเป็นความรู้สกึตอ่เน่ืองตัง้แต่บวกถึงลบ เน่ืองจาก   

เจตคติเป็นความรู้สกึตอ่เน่ือง ถ้าไปทางบวกก็จะมีตัง้แตบ่วกน้อย ๆ จนถงึบวกมาก ๆ ถ้าลบก็จะมีตัง้แตล่บ

มาก ๆ จนถงึลบน้อย ๆ ความมากน้อยของความรู้สกึนีก็้คือความเข้มข้นนัน่เอง 
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 (3) มีการแผ่ซ่าน (Pervasiveness) เจตคติมีลกัษณะแพร่กระจายหรือแผ่ซ่านจากกลุม่หนึ่ง

ไปสูอี่กกลุม่หนึ่งได้ เช่น กลุม่เลก็ๆ มีเจตคติไม่ดีตอ่การสร้างเข่ือน เจตคติไมดี่ลกัษณะนีอ้าจแพร่กระจาย

ไปสูค่นหมู่มากได้ ในท่ีสดุเจตคติท่ีไม่ดีตอ่การสร้างเขื่อนก็อาจลกุลามไปทัว่ทัง้กลุม่ใหญ่ของประชากรเกิด

การตอ่ต้านการสร้างเข่ือนได้ 

 (4) มีความคงเส้นคงวา (Consistency) เจตคติเป็นความรู้สกึท่ีไม่คอ่ยเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ

เป็นความรู้สกึค่อนข้างคงที่ เจตคติของบคุคลในระยะสัน้ๆ จะเหมือนๆ เดิม เจตคติจงึมีลกัษณะฝังแน่น 

ตรึงในแบบใดแบบหนึง่นานพอสมควร 

 (5) มีความพร้อมท่ีจะแสดงออกเดน่ชดั (Salience) หมายถึง ระดบัขัน้ของความเต็มใจหรือ

ความพร้อมในการแสดงความคิดเห็น ซึง่เป็นลกัษณะหนึ่งของเจตคติ ความจริงเป็นเร่ืองของความตรึงตรา

ตรึงใจนัน่เอง การท่ีคนจะมีลกัษณะนีข้องเจตคติ ต้องเป็นคนที่มองเห็นความเดน่ความสําคญั และมีความ

รอบรู้อย่างมาต่อเป้าเจตคติ ความประทบัใจเด่นชดันีจ้ะวดัได้เม่ือเจตคติแสดงออกมา ปราศจากการ

ตะล่อมกล่อมเกลา มาตราของเจตคติท่ีวดัจากข้อความให้แสดงความรู้สกึเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่

สามารถวดัความประทบัใจได้ ดงันัน้ ความประทบัใจนีจ้ะวดัได้จากการสมัภาษณ์หรือการสงัเกตเหตกุารณ์

ท่ีมีโอกาสของการแสดงความคิดเห็นแบบดงักลา่วออกมาทนัที 

 จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะของเจตคติ สรุปได้ว่า เจตคติมีลกัษณะเป็น

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ซึง่บคุคลจะมีเจตคติเฉพาะตน ในทางความคิดเห็น ชอบหรือไม่ชอบ        

ท่ีพร้อมจะสามารถแสดงออกมา เจตคติมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหตปัุจจยัของ เวลา อารมณ์สถานการณ์ 

ซึง่ขึน้อยูก่บับคุคล และสิง่แวดล้อม 
 

  1.1.4 องค์ประกอบของเจตคต ิ
 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 247-248) กลา่วว่า โดยทัว่ไป เจตคติประกอบด้วย 

องค์ประกอบ  3 ประการ ดงันี ้

   (1) องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบด้าน

ความรู้ความเข้าใจของบคุคลท่ีมีตอ่สิ่งเร้านัน้ ๆ เพ่ือเป็นเหตผุลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็นความเช่ือหรือ

ชว่ยในการประเมินสิง่เร้านัน้ ๆ 

 (2) องค์ประกอบด้านความรู้สกึหรืออารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ

ด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล ท่ีมีความสมัพนัธ์กับสิ่งเร้า เป็นผลเน่ืองมาจากการท่ีบุคคล

ประเมินผลสิง่เร้านัน้แล้ววา่ พอใจหรือไมพ่อใจ ต้องการหรือไมต้่องการ ดีหรือเลว 
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 องค์ประกอบทัง้สองด้านนีมี้ความสมัพนัธ์กนั เจตคติบางอย่างจะประกอบด้วยความรู้ความ

เข้าใจมาก แตป่ระกอบด้วยองค์ประกอบด้านความรู้สกึหรืออารมณ์น้อย แตเ่จตคติบางอย่างก็มีลกัษณะ

ตรงกนัข้าม ตวัอย่างเช่น เจตคติที่มีตอ่การเรียนภาษาองักฤษ จะมีองค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจสงู 

แตมี่องค์ประกอบด้านความรู้สกึหรืออารมณ์ต่ํา สว่นเจตคติทางนิยมแฟชัน่เสือ้ผ้า จะมีองค์ประกอบบด้าน

ความรู้สึกหรืออารมณ์สงู แต่องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจต่ํา ด้วยเหตุนีจ้ึงอยู่ท่ีครูจะเน้น

องค์ประกอบด้านใดเป็นสาํคญั และเหมาะกบัธรรมชาติของการเรียนรู้นัน้ 

 (3) องค์ประกอบพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางด้านความ

พร้อมหรือความโน้มเอียง ท่ีบคุคลจะประพฤติปฏิบติั หรือตอบสนองตอ่สิ่งเร้าในทิศทางท่ีจะสนบัสนนุหรือ

คดัค้าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเช่ือหรือความรู้สกึของบคุคล ท่ีได้รับจากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีคิดจะ

แสดงออกมา จะสอดคล้องกบัความรู้สกึท่ีมีอยู่ เช่น คนท่ีมีเจตคติท่ีไม่ดีตอ่ศาสนา ก็จะไมส่นใจเข้าวดัฟัง

ธรรม หรือผู้ ท่ีมีเจตคติตอ่การเรียนดีก็จะมานะพยายามท่ีจะเรียนให้ดี และเรียนตอ่ในระดบัสงูขึน้ไป 

 ธีรวฒุิ เอกะกลุ (2549: 8-9) กลา่ววา่ องค์ประกอบของเจตคติเป็นสง่ิ เช่ือมโยงไปยงัแง่มมุ

อ่ืนๆ อีก 2 ด้าน คือ ด้านแรกเช่ือมโยงไปยงันิยามของเจตคติ อีกด้านหนึ่งเช่ือมโยงไปยงัประเด็น

ความสมัพนัธ์ระหว่าง องค์ประกอบ หรือความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืน ๆ นกัจิตวิทยาได้เสนอองค์ประกอบ

ของเจตคติไว้ 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

 (1) เจตคติมีองค์ประกอบเดียว คือ อารมณ์ ความรู้สกึในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบคุคลมีตอ่ท่ี

หมายของเจตคติ นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุแนวคิดนีไ้ด้แก่ เบม็ (Bem) ฟิชไบน์และไอเซน (Fishbein and 

Ajzen) อินสโค (Insko) และเทอร์สโตน (Thurstone) นกัจิตวิทยาเหลา่นีถื้อเอานิยามองค์ประกอบทาง

อารมณ์ความรู้สกึเป็นนิยามเจตคติด้วย 

 (2) เจตคติมีสององค์ประกอบ แนวคิดนีร้ะบวุ่า เจตคติมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ

ทางด้านปัญญา และองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สกึ 

 นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุการแบง่เจตคติเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ แคทซ์ (Katz) และโรเซนเบิร์ก

(Rosenberg) ตามแนวคิดของโรเซนเบิร์ก องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง กลุม่ของความเชื่อท่ีบคุคลมี

ต่อท่ีหมายของเจตคติจะเป็นตวัส่งเสริม หรือขดัขวางการบรรลถุึงค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคลส่วน

องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สกึ หมายถึง ความรู้สกึที่บคุคลมีเม่ือถกูกระตุ้นโดยท่ีหมายของเจตคติ    

โรเซนเบิร์กเห็นวา่ อารมณ์ความรู้สกึทางบวกท่ีบคุคลมีตอ่ท่ีหมายของเจตคติ จะมีความสมัพนัธ์กบัความ

เช่ือท่ีว่าที่หมายของเจตคตินัน้สมัพนัธ์กบัการบรรลถุึงค่านิยมทางบวก และขดัขวางการบรรลถุึงค่านิยม

ทางลบของบุคคล ในทางกลับกันอารมณ์ความรู้สึกทางลบท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของเจตคติจะมี
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ความสมัพนัธ์กบัความเช่ือที่ว่า ท่ีหมายของเจตคตินัน้สมัพนัธ์กบัการบรรลถุึงคา่นิยมทางลบ และขดัขวาง

การบรรลถุึงคา่นิยมทางบวกของบคุคล สว่นเจตคติทางบวกเลก็น้อย หรือทางลบเลก็น้อยท่ีบคุคลมีตอ่ท่ี

หมายของเจตคติจะมีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือท่ีวา่ท่ีหมายของเจตคตินัน้ มีความสมัพนัธ์กบัคา่นิยมท่ีมี

ความสมัพนัธ์น้อยสําหรับบุคคล หรือหากสมัพนัธ์กบัค่านิยมที่สําคญั บคุคลจะมีความมัน่ใจน้อยถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีหมายของเจตคติ กบัคา่นิยมนัน้ ๆ 

 (3) เจตคติมีสามองค์ประกอบ เจตคติในลกัษณะนีกํ้าหนดไว้ 3 ประการ ดงันี ้

  (3.1) องค์ประกอบด้านปัญญา (Cognitive Component) มีสว่นประกอบย่อย คือ ด้าน

ความเช่ือ ความรู้ ความคิด และความคิดเห็นท่ีบคุคลมีตอ่ท่ีหมายของเจตคติ (Attitude Object) 

  (3.2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Affective Component) หมายถึง ความรู้สกึ      

ชอบ - ไมช่อบ หรือ ทา่ทีท่ีดี - ไมดี่ ท่ีบคุคลมีตอ่ท่ีหมายของเจตคติ 

  (3.3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มหรือ

ความพร้อมท่ีบคุคลจะปฏิบติัตอ่ท่ีหมายของเจตคติ 

 นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนนุการแบง่เจตคติเป็น 3 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลตอ่การศกึษาด้าน

นีไ้ม่น้อย คือ เครทช์ และคนอื่น ๆ (Kretch, Crutchfield and Pallachey) และทรัยแอนดิส (Triandis) 

นกัจิตวิทยาเหลา่นีใ้ห้คํานิยามเจตคติ โดยครอบคลมุองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบอย่างครบถ้วนและ

เห็นว่าองค์ประกอบเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ต่อกนัและกนัพอสมควร กลา่วคือ เครทช์และคณะ ได้ศกึษา

พบวา่ องค์ประกอบเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ถ้าหากองค์ประกอบทัง้สามไม่สมัพนัธ์กนั 

หรือสมัพนัธ์กนัในระดบัต่ํา แต่ละองค์ประกอบอาจจะเป็นอิสระจากกนั หรือหากองค์ประกอบทัง้สามมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู องค์ประกอบทัง้สามอาจเป็นสิง่เดียวกนั 
 

 จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของเจตคติ สรุปได้ว่า นักจิตวิทยาได้แบ่ง

องค์ประกอบของเจตคติไว้แตกตา่งกนั องค์ประกอบของเจตคติมีทัง้แบบองค์ประกอบเดียวท่ีกลา่วถึง เจตคติ

ในด้านของอารมณ์ ความรู้สกึ แบบสององค์ประกอบ กลา่วถึงเจตคติในด้านปรัชญา คือ ความรู้คิด และ

ด้านอารมณ์ความรู้สกึ และแบบสามองค์ประกอบ ซึง่รวมเจตคติในด้านปัญญา ด้านอารมณ์ความรู้สกึ 

และด้านพฤติกรรมท่ีเป็นแนวโน้มท่ีจะแสดงออกเข้าไว้ด้วยกนั ซึง่องค์ประกอบแต่ละด้านมีความสมัพนัธ์

กนั ดงันัน้ ในการเรียนการสอน ครูควรคํานึงถึงองค์ประกอบทัง้สามด้าน เพื่อสร้างเจตคติทางบวกตอ่การ

เรียนของนกัเรียน 
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  1.1.5 การเกดิเจตคต ิ
 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546: 250) กลา่ววา่ เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์

ของบคุคลจงึเกิดขึน้จากเง่ือนไข 4 ประการ ดงันี ้

 (1) การเพิ่ม และการรวมกนัของการตอบสนอง ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในด้านตา่ง ๆ และจาก

บคุคลตา่ง ๆ เชน่ จากบ้าน โรงเรียน และสงัคม 

 (2) แบบแผนของตนเอง ความแตกต่างของประสบการณ์ ทําให้เกิดเจตคติของแต่ละคน

แตกตา่งกนัไป เจตคติบางอยา่งจงึเป็นเร่ืองเฉพาะของตน แล้วแตพ่ฒันาการและความเจริญเติบโตของคนนัน้ 

 (3) อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้อย่างกะทนัหนั หรือความตกใจ จะเป็นผลให้จดจํา

ประสบการณ์นัน้ได้นาน ๆ เป็นสิ่งท่ีทําให้คนมีเจตคติตอ่สิ่งนัน้ ๆ เช่น เคยขึน้รถเมล์แล้วประสบอบุติัเหตกุ็

จะพยายามหลกีเลีย่งไมข่ึน้รถเมล์สายนัน้ 

 (4) การเลียนแบบ คนเราชอบหรือมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบบคุคลสําคญัท่ีเราช่ืนชอบ เจตคติ

จงึเน้นการถ่ายทอดจากคนท่ีเราพงึพอใจ และนบัถือ เช่น เจตคติจากพอ่แมม่าถงึลกู 

 จากเอกสารดงักลา่ว สรุปได้วา่ เจตคติเกิดขึน้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีสัง่

สมมาตัง้แตว่ยัเด็กจากที่บ้าน โรงเรียน ชมุชน สงัคม รวมทัง้อิทธิพลของประสบการณ์ท่ีประทบัใจ และการ

เลยีนแบบบคุคลท่ีตนช่ืนชอบ 
 

  1.1.6 การเปล่ียนแปลงเจตคต ิ
 ธีรวฒุิ เอกะกลุ (2549: 11) กลา่ววา่ นกัจิตวิทยาหลายท่าน ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงเจตคติของบคุคล ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัท่ีมีองค์ประกอบร่วมกนัหลายอย่าง และปัจจยั

บางอยา่งมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปโดยสิน้เชิง ดงันี ้

 (1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific experiences) วิธีการหนึ่งที่เราเรียนรู้เจตคติ คือ 

จากการมีประสบการณ์เฉพาะอย่างกบัสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคตินัน้ เช่น การมีประสบการณ์ที่ดีการได้รับ

การลงโทษทางร่างกาย และจิตใจ การเกิดภาวะคบัข้องใจ เป็นต้น 

 (2) การติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอ่ืน (Communication from others) เจตคติหลายอย่างของ

บคุคลเกิดขึน้จากผลของการได้ติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการเรียนรู้อย่างไม่เป็น

ทางการท่ีเด็กได้รับในครอบครัวและสงัคม เชน่ การได้รับคําบอกเลา่จากผู้ปกครอง และครู เป็นต้น 

   (3) สิ่งท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) เจตคติบางอย่างของบคุคลถกูสร้างขึน้จากการเลียนแบบ

จากคนอ่ืน กระบวนการเลียนแบบเร่ิมขึน้ตัง้แต่การสงัเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน ขัน้ต่อไปเป็นการแปล
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ความหมายการปฏิบติัให้อยู่ในรูปของความเช่ือ ย่ิงบคุคลท่ีเป็นแบบอย่างเป็นที่เคารพ หรือได้รับการยก

ยอ่งอยูแ่ล้วจะมีผลตอ่ความเช่ือมากย่ิงขึน้ 

 (4) องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัสถาบนั (Institutional factors) เจตคติของบคุคลหลายอย่าง

เกิดขึน้สืบเน่ืองมาจากสถาบนั เช่น โรงเรียน สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา หน่วยงานตา่ง ๆ เป็นต้น

สถาบนัเหลา่นีจ้ะเป็นทัง้แหลง่ท่ีมาและส่ิงชว่ยสนบัสนนุให้เกิดเจตคติบางอยา่งได้ 

 จากเอกสารดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า เจตคติของบคุคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากเหตุ

ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีบคุคลเข้าไปเก่ียวข้อง ได้แก่ การได้รับประสบการณ์ตรง การติดตอ่สื่อสารกบับคุคลอ่ืน   

การเลยีนแบบบคุคลท่ีเคารพยกยอ่ง และการมีสว่นร่วมอยู่ในโรงเรียน สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา และ

หน่วยงานตา่ง ๆ 
 

  1.1.7 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงเจตคต ิ
 วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2544: 8) กลา่ววา่ เจตคติไมไ่ด้เกิดขึน้โดยกําเนิด หรือพนัธุกรรม 

แตเ่กิดขึน้ภายหลงั ซึง่อาจเกิดจากการเรียนรู้ การเลยีนแบบ หรืออิทธิพลจากสิ่งอ่ืนๆ นอกจากนีเ้จตคติเป็น

สิง่ท่ีเปลีย่นแปลงได้ การศกึษาเจตคติจงึควรศกึษาทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นเจตคติด้วย ซึง่ได้แก่ 

 (1) ทฤษฎีความสอดคล้องของความคิด 

 (2) ทฤษฎีความขดัแย้งของความคิด 

 (3) ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม 

 (4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม 

 (5) ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุล 

  รายละเอียดของแตล่ะทฤษฎีมีดงันี ้

  (1) ทฤษฎีความสอดคล้องของความคิด (Theories of Cognitive Consistency) 

  ทฤษฎีนีมี้แนวคิดท่ีวา่ การคิดหรือการรู้เร่ืองหนึง่ๆ ของบคุคลทําให้เกิดความรู้หลายๆ ด้าน 

หรือมีสว่นประกอบของการรู้หลายอย่าง รู้ในทางที่ดีหรือไม่ดี ถ้าเรารู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีมากกว่า

ในทางที่ไม่ดี ก็จะเกิดความสอดคล้องของความรู้ขึน้ ทําให้เราเกิดเจตคติท่ีดีในสิ่งนัน้ และในทํานอง

เดียวกนั ถ้าเรารู้สกึในทางท่ีไมดี่มากกวา่ในทางท่ีดตีอ่สิง่ใดก็ตาม เราก็จะเกิดเจตคติที่ไมดี่ตอ่สิง่นัน้ 

    นกัจิตวิทยาหลายท่านได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบคุคล พบว่า บคุคลจะ

แก้ปัญหาภาวะไมส่มดลุของความคิดด้วยวิธีการดงันี ้

  1) เปลีย่นแปลงความคิดของตนเองให้เข้ากบัเพ่ือน 

  2) ไมย่อมรับเพ่ือนคนนัน้ โดยถือวา่เขามีความสามารถน้อยกวา่ตน 
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  3) พยายามลมืความขดัแย้งในด้านความคิดนัน้ ๆ 

  4) ไมใ่ห้ความสาํคญัตอ่เร่ืองนัน้ 

   (2) ทฤษฎีความขดัแย้งของความคิด (Theories of Cognitive Dissonance) 

  ทฤษฎีนีคิ้ดโดย เฟสติงเกอร์ (Festinger) โดยมาจากความคิดท่ีวา่มนษุย์ไมส่ามารถทน

ตอ่ความขดัแย้งหรือความไม่สอดคล้องกนัได้ จึงจําเป็นต้องลดความขดัแย้งนัน้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 

เฟสติงเกอร์ กลา่ววา่ ถ้าเจตคติไม่สอดคล้องกบัการกระทําแล้ว เจตคติตอ่สิ่งเร้านัน้จะเปลี่ยนไปหลกัการ

ของทฤษฎีนี ้ คือ ถ้าพฤติกรรมของบคุคลประกอบด้วยสว่นประกอบของความขดัแย้ง สามารถเปลี่ยน

พฤติกรรมของบคุคลได้ โดยการเปลีย่นสว่นประกอบของการรับรู้ที่ทําให้เกิดความความขดัแย้งกนันัน้ 

  นกัจิตวทิยาบางทา่นเช่ือวา่ตวัแปรท่ีจะชว่ยลดความขดัแย้ง มีดงันี ้

  1) ความสําคญัของสว่นประกอบของการรับรู้ เช่น คนแก่อายมุากกบัการด่ืมเหล้า จะมี

การรับรู้ 2 อย่าง คือ การด่ืมเหล้าไม่ดี ทําให้เป็นโรคตบัแข็ง เมื่อคิดว่าตนเองนัน้แก่แล้ว ความขดัแย้งก็จะ

ไมต่า่งกนัมากนกั แตถ้่าบคุคลนัน้ยงัไมอ่ยากตาย สว่นประกอบของความขดัแย้งก็จะมีมาก 

  2) อตัราสว่นของสว่นประกอบที่ขดัแย้งกบัสว่นประกอบที่เหมือนกนั ถ้าอตัราสว่นความ

ขดัแย้งย่ิงสงูจะทําให้ความขดัแย้งมีมากขึน้ ดงันัน้ ถ้าต้องการลดความขดัแย้งก็ให้เพิ่มสว่นประกอบท่ี

เหมือนกนั 

  3) ชนิดของสว่นประกอบท่ีเหมือนกนั ถ้าอยู่ในสว่นประกอบที่เหมือนกนั ก็ย่อมจะลด

ความขดัแย้งลงได้ เชน่ การเลอืกซือ้ระหวา่งรถจกัรยานยนต์ 2 คนั ยอ่มมีความขดัแย้งน้อยกวา่การเลอืกซือ้

รถยนต์ 1 คนั และรถจกัรยานยนต์ 1 คนั เป็นต้น วิธีท่ีจะช่วยลดความขดัแย้งทางความคิด หรือการรับรู้ให้

น้อยลง คือ 

  1) พยายามตดัสินใจใหม่อีกครัง้ โดยการตดัสินใจอย่างอิสระ หรือยินยอมโดยมีสิ่ง

บงัคบัจากภายนอก 

  2) ลดความสาํคญัของการรับรู้บางอยา่ง เปรียบเทียบดวูา่ความรู้อยา่งใดดกีวา่กนั 

  3) เพิม่ความเหมือนกนัระหวา่งสิง่สองอยา่งนัน้ 

  4) เพิม่สว่นประกอบท่ีเหมือนกนัให้มากขึน้ 

    จะเห็นวา่ ความขดัแย้งจะเกิดขึน้หลงัจากเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว การลดความขดัแย้งก็

เป็นการเพ่ิมความสนใจให้กบัอีกสิง่หนึง่ท่ีเลอืกไว้นัน่เอง แสดงวา่เจตคติท่ีมีตอ่สิง่สองสิง่นัน้เปลีย่นแปลไป 
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  (3) ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม (Active Participation Theory) 

  แนวความคิดของทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมเป็นผลมาจากการวิจัยทางจิตวิทยา

สงัคมบางเร่ืองเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ซึง่เสนอแนะวา่ การเปลี่ยนเจตคติ และการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทําให้เกิดขึน้ได้โดยการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการมีสว่นร่วมในกลุม่บคุคลอย่างมีประสทิธิภาพ 

มีข้อมลูท่ีศกึษาและแสดงให้เหน็วา่กลุม่บคุคลมีสว่นร่วมของอิทธิพลท่ีมีตอ่เจตคติและพฤติกรรมของบคุคล 

เชน่ จอห์น และนีล ได้สรุปผลการวิจยัหลายเรอ่ื งสามารถนํามาประยกุต์ในการเปลีย่นแปลงเจตคติได้ดงันี ้

    1) เจตคติของบคุคลจะมีผลอยา่งมากจากกลุม่ท่ีเขามีสว่นร่วม และกลุม่ท่ีเขาต้องการ

ร่วมด้วย 

  2) ถ้าเจตคติของบคุคลสอดคล้องกบัมาตรฐานของกลุม่ จะเป็นแรงเสริมกําลงัให้กบั 

เจตคตินัน้มากขึน้ ในทางตรงข้ามจะเป็นการลงโทษ ถ้าบคุคลนัน้มีเจตคติไมต่รงกบัมาตรฐานของกลุม่ 

  3) บคุคลขึน้อยูก่บักลุม่อยา่งมากจะเป็นบคุคลท่ีเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ยากท่ีสดุ ถ้าการ

เปลีย่นนัน้เป็นความพยายามของบคุคลภายนอก 

  4) การสนบัสนนุเจตคติบางอยา่งของสมาชิกในกลุม่ ถึงแม้เพียงหนึง่คนก็จะสามารถลด

พลงัของกลุม่ใหญ่ท่ีจะมีอิทธิพลตอ่เจตคตขิองสมาชิกในกลุม่ได้ 

  5) ถึงแม้จะเป็นเพียงสมาชิกในกลุม่จํานวน 2 คนเท่านัน้ ท่ียดึมัน่ในเจตคติบางอย่างก็

จะมีอิทธิพลของสมาชิกของคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ได้เชน่กนั 

  6) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุม่ และการตดัสินใจของกลุ่ม จะช่วยแก้ไขการ

ต่อต้านท่ีจะเปลี่ยนเจตคติใหม่ ๆ ถ้ากลุ่มตดัสินใจท่ีจะยอมรับเจตคติใหม่ สมาชิกในกลุม่ก็จะยอมรับ    

เจตคตินัน้ด้วย 

  7) ถ้าบุคคลเปลี่ยนแปลงกลุ่มอ้างอิงของตน เจตคติของบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะ

เปลีย่นแปลงด้วย 

  (4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) 

  แนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม มีความเช่ือว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบคุคลนัน้จะอยู่ในรูปแบบของการเรียนรู้ และการท่ีจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ถ้าผลสืบเน่ือง

เป็นไปในทางท่ีดี พฤติกรรมนัน้ก็จะมีแนวโน้มเกิดขึน้อีก แตถ้่าผลสบืเน่ืองเป็นไปในทางท่ีไม่ดีพฤติกรรมนัน้

ก็จะมีแนวโน้มไม่เกิดขึน้อีก กลา่วคือ พฤติกรรมของบคุคลจะเปลีย่นแปลงไปทิศทางใดหรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บั

การเรียนรู้ท่ีเขาได้รับจากสงัคมแวดล้อม สงัคมจะเป็นตวักําหนดพฤติกรรมรวของบคุคล และจะมีปฏิกิริยา

ซึง่กนัและกนัเกิดขึน้อย่างต่อเนอ่ื งเสมอระหว่างพฤติกรรมของบคุคล สิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวับคุคลซึ่งได้แก่ 
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ความคิด อารมณ์ ความคาดหวงั ฯลฯ และผลสืบเน่ืองที่เกิดขึน้หลงัจากบคุคลกระทําพฤติกรรมนัน้ 

พฤติกรรมท่ีจะแสดงออกตอ่ไปนัน้ขึน้อยูก่บัการประเมินผลย้อนกลบัของพฤติกรรมที่เขาได้แสดงออกไปแล้ว 

    องค์ประกอบที่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบคุคลท่ีสาํคญัมี 4 อยา่ง คือ 

  1) การให้แรงเสริมกําลงัโดยตรง (Direct Reinforcement) เป็นวิธีการท่ีใช้ในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยวิธีคอ่ยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตอบสนองของบคุคลให้กระทําพฤติกรรมท่ี

มีความยากเพิ่มขึน้ บคุคลก็จะเรียนรู้ปฏิกิริยาตอบสนองใหม่ และมีประสบการณ์ตรงกบัผลสืบเน่ืองจาก

การกระทําปฏิกิริยาตอบสนองนัน้ 

  2) การหยดุพฤติกรรม (Extinction) ถ้าต้องการจะให้บคุคลหยดุกระทําพฤติกรรมใด

พฤติกรรมหนึง่ สามารถกระทําได้โดยไมใ่ห้ผลสบืเน่ืองท่ีเขาคาดหวงัเกิดขึน้ 

  3) การให้รู้ถึงแรงเสริมกําลงั และการหยุดพฤติกรรมโดยการสงัเกตจากบุคคลอ่ืน

(Vicarious Reinforcement and Vicarious Extinction) การให้บคุคลสงัเกตการกระทําของบคุคลอ่ืน

แทนท่ีจะได้ประสบการณ์โดยตรง จะชว่ยทําให้บคุคลนัน้เปลีย่นเจตคติหรือพฤติกรรมได้ 

  4) การสื่อสาร (Communication) การให้ข่าวสารท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเร้า

กบัการตอบสนอง สิง่ท่ีให้นีแ้ตกตา่งจากความเช่ือของบคุคล อาจชว่ยเปลีย่นเจตคติ และพฤติกรรมได้ 

  (5) ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุล (A Theory of Reasoned Action)แนวคิดของทฤษฎีการ

กระทําด้วยเหตผุล ได้มีการพฒันาและเสนอเตม็รูปแบบโดยไอเซนและพิชบายน์ มีสาระดงันี ้มนษุย์เป็นผู้ มี

เหตผุลและใช้ข้อมลูท่ีตนมีอยู่อย่างเป็นระบบ มนษุย์พิจารณาผลท่ีอาจเกิดจากการกระทําของตนเองก่อน

ตดัสนิลงมือหรือไมทํ่าพฤติกรรม ใจความทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุล มีดงันี ้

    1) พฤติกรรมสว่นมากอยู่ภายใต้การควบคมุของเจตนาของบคุคล เจตนาเชิงพฤติกรรม

(Behavioral Intention) ของบคุคลจงึเป็นตวักําหนดท่ีใกล้ชิดกบัการกระทํา 

  2) เจตนาเชิงพฤติกรรมขึน้อยูก่บัตวักําหนด 2 ตวั คือ 

  2.1) ปัจจยัสว่นบคุคล เป็นการประเมินทางบวก หรือลบของบคุคลต่อการกระทํา

เรียกว่า เจตคติตอ่พฤติกรรม เจตคติตอ่พฤติกรรมขึน้อยู่กบัความเช่ือเก่ียวกบัผลของการกระทํา(Behavior 

of Consequences) 

  2.2) ปัจจยัทางสงัคม เป็นการประมาณของบคุคลว่าตนจะมีการคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิง (Subjective Norm) เพียงใด กลุม่อ้างอิง หมายถึง บคุคลใกล้ชิดท่ีมีความสําคญัตอ่บคุคลผู้นัน้การ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงขึน้อยู่กับความเช่ือเก่ียวกับทัศนะของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระทําของตน (Normative 
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Belief) ซึ่งหมายถึงความเช่ือท่ีว่าบุคคลแต่ละคนท่ีอยู่ในกลุ่มอ้างอิงประสงค์จะให้ตนทําหรือไม่ทํา

พฤติกรรมนัน้เพียงใด และยงัขึน้อยูก่บัแรงจงูใจท่ีจะคล้อยตามกลุม่อ้างอิง (Motivation to Comply) 

    3) ความสําคญัของเจตคติตอ่พฤติกรรม และการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงสว่นหนึ่งขึน้อยู่

กบัเจตนาเชิงพฤติกรรม หรือพฤติกรรมเอง นัน่คือ พฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจถกูกําหนดโดยเจตคติตอ่

พฤติกรรมมากกว่าการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง สว่นพฤติกรรมบางพฤติกรรมอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจยัทัง้

สองไลเ่ล่ียกนั ความสาํคญัของปัจจยัทัง้สองอาจแตกตา่งกนัจากบคุคลหนึง่ไปสูอี่กบคุคลหนึง่ 

  4) ตวัแปรภายนอก (External Variable) เช่น ตวัแปรชีวสงัคม เจตคติตอ่เป้าหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ หรือบคุลิกภาพจะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมก็ตอ่เม่ือตวัแปรนัน้ ๆ มีอิทธิพลตอ่

เจตคติตอ่พฤติกรรม มีอิทธิพลตอ่การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง หรือมีอิทธิพลตอ่นํา้หนกัความสําคญัของตวั

แปรทัง้สองท่ีสอ่เจตนาเชิงพฤติกรรม 

  5) การกําหนดพฤติกรรมท่ีจะศกึษาจําเป็นต้องกําหนดโดยคํานงึถงึ 

  5.1) การกระทํา (Action) จะต้องกําหนดว่าเป็นการกระทําอย่างเดียว (Single Act) 

เช่น การให้ลกูด่ืมนม การสบูบหุร่ี เป็นต้น หรือเป็นกลุม่การกระทํา (Behavior Category) เช่น การออก

กําลงักาย ซึง่อาจประกอบด้วยการกระทําย่อยๆ หลายการกระทํา เช่น การว่ิง การกระโดดเชือก และการ

เลน่ฟตุบอล เป็นต้น 

  5.2) เป้าหมาย (Target) หมายถึง เป้าหมายของการกระทํา เช่น การให้ลกูด่ืมนม 

อาจกําหนดเป้าหมายเป็นให้ด่ืมนมแม ่

  5.3) เวลา (Time) หมายถึง เวลาท่ีพฤติกรรมท่ีเราสนใจจะเกิดขึน้ เช่น การด่ืมนมแม่

ตอนค่ํา 

  5.4) บริบท (Context) หมายถึง สถานการณ์ท่ีพฤติกรรมท่ีเราสนใจศกึษาจะเกิดขึน้ 

เช่น การด่ืมนมแมท่ี่บ้าน 

  การกําหนดพฤติกรรมท่ีจะศึกษานีส้ามารถกําหนดให้มีความเฉพาะตามท่ีเราสนใจจะ

ศกึษา เมื่อกําหนดพฤติกรรมได้แล้ว การวดัเจตคติต่อพฤติกรรม ก็ต้องวดัให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ี

กําหนดขึน้ 

  จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงเจตคติ สรุปได้วา่การเปลี่ยนแปลง

เจตคติเกิดขึน้จากสาเหตขุองการมีประสบการณ์เข้าไปมีสว่นร่วมในการติดตอ่สือ่สารกบักลุม่คนตา่งๆ และ

การได้อยู่ในกลุม่ของสถาบนั รวมทัง้การปฏิบติัตามแบบอย่างบคุคลท่ียอมรับ ซึง่นกัจิตวิทยาได้กลา่วถึง

ทฤษฎีทัง้ 5 ท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ได้แก่ ทฤษฎีความสอดคล้องของความคิดทฤษฎีความ
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ขดัแย้งของความคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีสว่นร่วม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม และทฤษฎีการกระทําด้วย

เหตผุล 
 

  1.1.8 การวัดเจตคต ิ
 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2551: 151-153) กลา่ววา่ สาขาจิตวิทยาเป็นสาขาทางพฤติกรรม

ศาสตร์ท่ีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวดั และวิจยัทางจิตใจหรือพฤติกรรมของบคุคล ได้พฒันาวิธีการวดั 

และการวิจยัตา่ง ๆ มาเกือบร้อยปีแล้ว โดยเร่ิมจาก ฮลัล์ (Hall) ได้เร่ิมทําวารสารจิตวิทยาศาสนาขึน้ ในปี 

ค.ศ. 1891 เน่ืองจากการศกึษาทางศาสนากบัการศกึษาทางปรัชญา มีความใกล้เคียงกนัมาก การศกึษา

ทางด้านศาสนาซึง่เร่ิมในภายหลงั จงึต้องหยดุชะงกัลงในปี ค.ศ. 1915 จนกระทัง่มีผู้กลบัมาสนใจศกึษาอีก

ครัง้ในปี ค.ศ. 1960 และเจริญมากขึน้เป็นลาํดบัมาจนถงึปัจจบุนั นอกจากนีส้าขาสงัคมวิทยามีความสนใจ

ศกึษาศาสนาในเชิงของวฒันธรรม และประวติัศาสตร์ ซึ่งมกัไม่ค่อยเก่ียวกบัการยอมรับศาสนา หรือ

อิทธิพลของศาสนาท่ีมีตอ่จิตใจ และพฤติกรรมของบคุคบล เมื่อมีการนําอิทธิพลของศาสนา ชมุชน เข้า

มาร่วมศกึษาเชน่นี ้มกัเป็นแนวทางการศกึษาในสายพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมีจิตวิทยาเป็นแกนหลกั 

 กอร์ซสัช์ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2551: 152; อ้างอิงจาก Gorsuch. 1988. Psychology of 

religion.) ได้กลา่วถึงการความเป็นมาของวดัลกัษณะทางศาสนาไว้ ดงันี ้ การวดัลกัษณะทางศาสนาใน

อดีตเป็นการวดัการนบัถือศาสนาแบบหยาบ ๆ โดยใช้คําถามเพียงข้อเดียว เช่น ถามว่าท่านนบัถือศาสนา

หรือไม ่ทา่นนบัถือศาสนาอะไร เป็นต้น ทําให้ผู้ตอบแตล่ะคนตีความคําว่า “ศาสนา”แตกตา่งกนั จงึตอบใน

เชิงอตัวิสยัมาก จนทําให้ขาดความน่าเช่ือถือ 

 พากาเมนท์ และคนอ่ืน ๆ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. 2551: 152; อ้างอิงจาก Pargament; et al. 

1995. The many meanings of religiousness : A policy-capturing approach. pp. 953-983) ได้กลา่วถงึ

แนวทางในการวดัลกัษณะทางศาสนาไว้ ดงันี ้การวดัลกัษณะทางศาสนาได้มีพฒันาการขึน้มาตามลําดบั 

โดยมีแนวทางที่สําคญัในการศกึษา 2 แนวทาง ได้แก่ 1. การศกึษาลกัษณะทางศาสนาของบคุคลท่ี

เก่ียวกบัจิตใจในหลายด้าน เช่น ทศันคติ ค่านิยม ความคิดเห็นเก่ียวกบัศาสนา ซึง่เป็นการศกึษาโดยทัว่ไป 

และ 2. การศกึษาท่ีเฉพาะเจาะจงลงไปเก่ียวกบัความเช่ือ และการปฏิบติัของแตล่ะศาสนา อย่างไรก็ตาม 

ลกัษณะทางศาสนาสว่นใหญ่ มกัเกิดจากประสบการณ์สว่นตวั แตไ่ด้มีนกัจิตวิทยากลุม่หนึง่ท่ีได้พยายาม

แสวงหาแนวทางในการวดัลกัษณะทางศาสนาให้มีความเป็นปรวิสยัมากขึน้ เน่ืองจากการวดัเจตคติตอ่การ

เรียนในหลกัสตูรธรรมศกึษาในงานวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวดัด้วยวิธีการใช้มาตรวดัเป็นหลกั ผู้วิจยัจึงขอ

กลา่วถงึรายละเอียดของการวดัเจตคติท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
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 วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2544: 15) กลา่ววา่ การวดัเจตคติอาจใช้วิธีการตา่ง ๆ ได้ 6 วิธี 

ได้แก่ วิธีการสงัเกต วิธีการสมัภาษณ์ วิธีการใช้มาตรวดั วิธีการวดัทางอ้อม วิธีการวดัร่องรอย และวิธีการ

วดัทางสรีระ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

   (1) วิธีการสงัเกต 

    การสงัเกตเป็นวิธีการเก็บข้อมลูท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ การสงัเกต หมายถึง การเฝ้ามองและจด

บนัทกึพฤติกรรมของบคุคลอย่างมีแบบแผน การวดัเจตคติโดยการสงัเกตนีผู้้ศกึษาจะต้องอนมุานเจตคติ

ของบคุคลเป้าหมายจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดง ในการสงัเกตพฤติกรรมของบคุคลนี ้ ผู้สงัเกตจะต้องสงัเกต

พฤติกรรมตามธรรมชาติของบคุคล กลา่วคือ 1) ไม่ให้ผู้สงัเกตรู้ว่ากําลงัถกูสงัเกต 2) ไม่ขอความร่วมมือ

จากผู้ถกูสงัเกต และ 3) ไมเ่ปลีย่นแปลงปรากฏการณ์ท่ีต้องการวดั 

  นอกจากการใช้บคุคลเป็นผู้สงัเกตพฤติกรรมแล้ว พฤติกรรมบางประเภทอาจใช้เคร่ืองมือ

บนัทกึได้ เชน่ การนบัจํานวนคนท่ีเข้าไปใช้บริการห้องสมดุข้อดีของการสงัเกต คือ ใช้ได้ง่ายในสถานการณ์

ตา่งๆ ผู้สงัเกตอาจสงัเกตพฤติกรรมหลายอย่างไปพร้อม ๆ กนัก็ได้ข้อจํากดัของการสงัเกต คือ สามารถ

ศกึษาได้เฉพาะพฤติกรรมปัจจบุนัของบคุคล และการแสดงพฤติกรรมอาจทําด้วยเหตผุลหลายอย่างและ

อาจถกูจํากดัด้วยสภาพแวดล้อม ฉะนัน้ข้อมลูท่ีได้จงึแคบ และเฉพาะเจาะจง ซึง่อาจทําให้การอนมุาน   

เจตคติจากพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ขาดความเท่ียงตรงโดยทั่วไปในการวัดเจตคติไม่นิยมใช้การสังเกต

พฤติกรรมเพยีงอยา่งเดียว แตจ่ะใช้ควบคูไ่ปกบัวิธีการสมัภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ 

 (2) วิธีการสมัภาษณ์ 

  การสมัภาษณ์ เป็นการถามให้ตอบด้วยปากเปลา่ ผู้สมัภาษณ์อาจจดบนัทกึคําตอบหรือ

อดัเสียงคําตอบไว้แล้วนํามาวิเคราะห์ในภายหลงั การสมัภาษณ์จะทําให้ได้ข้อมลูท่ีครอบคลมุทัง้ข้อมลูใน

อดีต ปัจจบุนั และอนาคตข้อดีของการสมัภาษณ์ คือ การเก็บข้อมลูทําได้สะดวก และสามารถเก็บข้อมลูได้

มาก เป็นท่ีแน่ชดัในระยะเวลาอนัสัน้ และอาจจะได้ข้อมลูบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์แก่เร่ืองท่ีศึกษา ซึ่ง

ข้อมลูเช่นนีอ้าจจะไมเ่กิดขึน้ในการวดัด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น ผู้สมัภาษณ์ได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีไม่

ชอบรับประทานผกัวา่ เมื่อบคุคลท่ีถกูสมัภาษณ์เป็นเด็กเคยรับประทานผกัแล้วเกิดป่วยหนกั เพราะผกัท่ี

รับประทานเข้าไปมีสารกําจดัศตัรูพืชผสมอยู่มากข้อจํากดัของการสมัภาษณ์ คือ การสมัภาษณ์อาจไม่ได้

ข้อมลูท่ีแท้จริงจากผู้ตอบ ผู้ถกูสมัภาษณ์อาจรู้สกึวา่ตนไมมี่อิสรเสรีพอท่ีจะตอบอย่างเปิดอก หรืออาจรู้สกึ

ว่าไม่คุ้นเคยกับผู้สมัภาษณ์เพียงพอท่ีจะเปิดเผยความรู้สึกท่ีแท้จริงของตน ฉะนัน้ข้อมูลท่ีได้จากการ

สมัภาษณ์เก่ียวกบัเจตคติของบคุคลตอ่เร่ืองตา่ง ๆ อาจไมต่รงกบัความจริง แตเ่ป็นคําตอบท่ีตอบตามความ

คาดหวงัท่ีคิดวา่ควรจะเป็น 
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 (3) วิธีการใช้มาตรวดั 

    มาตรวดัเจตคติ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้โดยอาศยัระเบียบวิธีท่ีมีการศกึษาวิจยักนั

มาแล้ว มาตรวดัเจตคติท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั ได้แก่ มาตรอนัตรภาคเท่ากนัของเทอร์สโตน มาตรวดัรวมของ

ลเิคอร์ท มาตรวดัของกตัต์แมน และมาตรจําแนกความหมายของออสกดู 

  ข้อดีของการใช้มาตรวดั คือ สามารถใช้กบัคนจํานวนมากได้ในเวลาเดียวกนั ทําให้

สิน้เปลืองงบประมาณน้อยกว่าวิธีการอ่ืน ๆ และผู้ตอบสามารถตอบได้โดยอิสระ มาตรวดัท่ีใช้จะมีความ

ชดัเจนในเชิงทฤษฎี และสามารถนําคะแนนการวดัเจตคติท่ีได้ไปเปรียบเทียบระหวา่งบคุคลหรือเป็นกลุม่ได้ 

วิธีการนีจ้งึเป็นท่ีนิยมมาก 

  ข้อจํากดัของการใช้มาตรวดั คือ การสร้างเคร่ืองมือต้องใช้เวลามากกว่าวิธีการอ่ืน และ

ในหลายกรณีเคร่ืองมือที่สร้างขึน้ไมส่ามารถนําไปใช้กบัเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ เช่น มาตรวดัรวมของลิเคอร์ท ท่ีสร้าง

ขึน้สําหรับวดัเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ก็ไม่สามารถนําไปใช้วดัเจตคติต่อการเรียนวิชา

ภาษาไทยได้ นอกจากนีก้ารใช้มาตรวดัจะใช้ได้เฉพาะผู้ ท่ีอา่นออกเขียนได้ และกลุม่เป้าหมายอาจไม่ยอม

ตอบ และไมส่ง่แบบสอบถามกลบัคืน 

  จากเอกสารดงักลา่วข้างต้น การวดัเจตคติสามารถวดัได้ 6 วิธี ได้แก่ วิธีการสงัเกต 

วิธีการสมัภาษณ์ วิธีการใช้มาตรวดั วิธีการวดัทางอ้อม วิธีการวดัร่องรอย และวิธีการวดัทางสรีระ ซึง่ใน

งานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลอืกวิธีการใช้มาตรวดัเจตคติของลเิคอร์ทซึง่เป็นท่ีนิยมใช้โดยทัว่ไป และสามารถ 

วดัเจตคติของกลุม่ตวัอยา่งได้ครอบคลมุ สะดวก และรวดเร็ว 
 

 1.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
  เสริมศรี ช่ืนเชวง (2551) ได้ศกึษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของ

นกัเรียน โรงเรียนดนตรีสยามกลการนชุฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2550 

จํานวน 229 คน เป็นนกัเรียนชาย 68 คน เป็นนกัเรียนหญิง161 คน ปัจจยัท่ีศกึษาแบง่เป็น 3 ปัจจยั คือ 

ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัชัน้ของนกัเรียนบคุลิกภาพ ลกัษณะมุ่งอนาคต และนิสยัทางการ

เรียน ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ การสนบัสนนุของผู้ปกครอง และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั

ผู้ปกครอง ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ลกัษณะทางกายภาพในการเรียน สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัเจตคติตอ่รูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนกัเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 มี 10 

ปัจจยั ได้แก่ เพศหญิง ระดบัชัน้ต้น บคุลิกภาพ ลกัษณะมุ่งอนาคต นิสยัทางการเรียน การสนบัสนนุของ
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ผู้ปกครอง สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัผู้ปกครอง ลกัษณะทางกายภาพในการเรียน สมัพนัธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน สว่นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั

เจตคติตอ่รูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 มี 2 ปัจจยั ได้แก่ 

เพศชาย และระดบัชัน้กลาง ปัจจยัท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของ

นกัเรียน มี 2 ปัจจยัได้แก่ อาย ุและระดบัชัน้สงู ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่รูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของ

นกัเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุไปหา

ปัจจยัท่ีสง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครู ลกัษณะมุ่งอนาคต ระหวา่งนกัเรียนกบั

ผู้ปกครองซึง่ปัจจยัทัง้ 7 ปัจจยันี ้ สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของเจตคติตอ่รูปแบบการเรียนรู้

วิชาดนตรีของนกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนชุฎา สาขาสลีม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 81.6 

  จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา สรุปได้ว่า เจตคติมี

ความสมัพนัธ์กับการเรียนการสอน และแรงจูงใจในการเรียนของบุคคล ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงคาดว่าน่าจะมี

ปัจจยัอ่ืน ๆ อีกท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา  
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคตต่ิอการเรียนวิชาพลศกึษา 
 2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
  2.1.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบันิสัยทางการเรียนวชิาพลศกึษา 

   ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 593) ให้ความหมายของ นิสยั ว่าหมายถึง ความประพฤติท่ี

เคยชิน เชน่ ทําจนเป็นนิสยั และแปลวา่ ท่ีพึง่ ท่ีพกัพิง ท่ีอาศยั เชน่ ขอนิสยัในการอปุสมบท 

   ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์ (2538 : 1) กลา่ววา่ นิสยัทางการเรียน คือ พฤติกรรมของบคุคลท่ี

แสดงออกอย่างสม่ําเสมอเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความพอใจและความมุ่งมั่นท่ีจะศึกษาหาความรู้ให้

ประสบความสําเร็จ ซึง่พฤติกรรมดงักลา่วนัน้ประกอบด้วย ความตัง้ใจเอาใจใสต่อ่การเรียน การจดัระบบ

การเรียน ความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้และพฒันาการเรียนให้ดีขึน้เร่ือยๆโดยไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั อดทน รับผิดชอบ พึง่ตนเอง และมีความภาคภมิูใจในผลการเรียนของตน  

 สรุปความหมายนิสยัทางการเรียนได้วา่ นิสยัทางการเรียน คือ พฤติกรรมเคยชินของบคุคลท่ี

แสดงออกเป็นประจํา สม่ําเสมอ เก่ียวกบัการเรียน จนกลายเป็นโปรแกรมควบคมุจิตใจ และพฤติกรรมให้มี

ความตัง้ใจ เอาใจใสใ่นการเรียน มุ่งมัน่แสวงหาความรู้ แบง่เวลา และมีความรับผิดชอบในการเรียน หรือ

แนวโน้มของบคุคลในการแสดงพฤติกรรมทางการเรียน  
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  2.1.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัแรงจูงใจในการเรียนวชิาพลศกึษา 
   2.1.2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 

 อารี พนัธ์มณี (2546: 269) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง 

ภาวะใด ๆ ท่ีกระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

  ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 74) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า แรงจงูใจ หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีถกูกระตุ้นโดยแรงขบัของแตล่ะบคุคล เพือ่สูจ่ดุหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง และร่างกาย

อาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันัน้ ๆ ได้ 

  ชชีูพ ออ่นโคกสงู (2550: 90) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า แรงจงูใจ หมายถึง พลงั

ท่ีกระตุ้นให้ทําพฤติกรรมไปสูจ่ดุมุ่งหมายที่ต้องการ หรืออาจกลา่วได้ว่า แรงจงูใจประกอบด้วยพลงั และ

ทิศทาง เช่น เราต้องการได้เกรดเอ จากการสอบ เราจึงพยายามมุ่งมัน่ในการศึกษาหาความรู้อย่าง

กระตือรือร้น จนสอบได้เกรด เอ ในท่ีสดุ 

  จากความหมายของแรงจงูใจดงักลา่ว สรุปได้วา่ แรงจงูใจ หมายถึง แรงกระตุ้นให้

แสดงพฤติกรรมตา่งๆ ไปสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่เกิดจาก ความปรารถนา ความต้องการทางร่างกาย และ

จิตใจ เพือ่มุง่ไปสูค่วามสาํเร็จอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 

 2.1.2.2 ประเภทของแรงจูงใจ  
  อารี พนัธ์มณี (2546: 270) กล่าวว่า การจงูใจ แบ่งตามลกัษณะของการแสดงออก

ตามพฤติกรรม ได้ 2 ประเภท คือ 

  (1) แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสภาวะท่ีบคุคลต้องการท่ีจะกระทํา 

หรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศยัการชกัจงูจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น ความต้องการเรียน

พ่ือต้องการความรู้ ทํางานเพราะต้องการความสนุกและชํานาญ ซึ่งความต้องการหรือความสนใจพิเศษ 

ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติของแต่ละบุคคล จะผลกัดนัให้บุคคลสร้างพฤติกรรมขึน้ซึ่งได้แก่ 

ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจ ความรัก ความศรัทธา เป็นต้น 

   (2) การจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นภาวะท่ีบคุคลได้รับการกระตุ้น

จากสิง่เร้าภายนอก เช่น สิ่งของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบตัร ความก้าวหน้า รางวลั คําชมเชยการ

แข่งขนั การติเตียน ทําให้บคุคลมองเห็นเป้าหมาย จึงเร้าให้บคุคลเกิดความต้องการ และแสดงพฤติกรรม

มุง่สูเ่ป้าหมายนัน้ 

  ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 74) กลา่ววา่ มีการแบง่ประเภทของแรงจงูใจเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 
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  (1) แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motive) หมายถึง แรงขบัหรือแรงผลกัท่ีอยู่ภายใน

จิตใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการนําไปสูจ่ดุมุง่หมายได้ เชน่ ความต้องการความสนใจ 

  (2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเหนือจิตใจมาผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการนําไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เช่น 

บรรยากาศท่ีดีจงึทําให้เกิดความรู้สกึอยากทํางานจนสาํเร็จ 

  ชชีูพ ออ่นโคกสงู (2550: 90) กลา่ววา่ แรงจงูใจอาจแยกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจงูใจ

ท่ีเกิดจากภายใน เรียกว่า แรงจูงใจภายใน เป็นแรงผลกัดนัให้เราทําพฤติกรรม เช่น แรงจูงใจท่ีเกิดจาก

ความอยากรู้อยากเห็น แรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการความสําเร็จ (แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ) เป็นต้น อีก

ประเภทหนึ่งคือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น แรงจงูใจที่เกิดจากความต้องการเงิน แรงจงูใจท่ี

เกิดจากความต้องการได้รับรางวลั เป็นต้น 

  จากเอกสารดงักล่าว สรุปได้ว่า แรงจูงใจแบ่งตามลกัษณะการแสดงออกได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก โดยท่ีแรงจูงใจภายในเป็นแรงผลกัดันท่ีเกิดขึน้

ภายในจิตใจท่ีทําให้เกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีนําไปสูเ่ป้าหมาย ส่วนแรงจงูใจภายนอก เป็นแรงผลกัดนัที่

เกิดจากสิง่แวดล้อมที่อยูเ่หนือจิตใจมากระตุ้นให้เกิดการแสดงพฤติกรรมท่ีนําไปสูเ่ป้าหมาย 
 

 2.1.2.3 สาเหตุที่เกดิแรงจงูใจ 
  อารี พนัธ์มณี (2546: 272) กลา่ววา่ พฤติกรรมอนัเกิดจากแรงจงูใจ เกิดขึน้จากความ

ต้องการ และแรงขบั ทําให้เกิดแรงจงูใจมีผลให้บคุคลแสดงพฤติกรรม แตบ่างครัง้พบวา่ พฤติกรรมท่ีควร

เหมือนกลบัมีความแตกตา่งกนัทัง้ ๆ ท่ีแรงขบัชนิดเดียวกนั เช่น นกัศกึษาต้องการสอบได้ บางคนก็ขยนั

ทอ่งหนงัสอืด้วยตนเอง บางคนก็หาซือ้ข้อสอบที่เก็งเอาไว้ บางคนทําทจุริตในห้องสอบ เป็นต้น 

  การท่ีบคุคลมีพฤติกรรมแตกตา่งกนั เน่ืองมาจากสาเหต ุ2 ประการ คือ 

  (1) ความต้องการท่ีเกิดจากภายในอินทรีย์ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ หรือความ

ต้องการทางชีวภาพตา่งๆ เชน่ ความต้องการ อาหาร นํา้ เป็นต้น 

   (2) ความต้องการท่ีเกิดจากภายนอกอินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลของสงัคม 

ได้แก่ ความต้องการประสบความสําเร็จ ความต้องการท่ีจะมีอํานาจ และความต้องการท่ีจะมี

ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เป็นต้น 

  จากเอกสารดงักลา่ว สรุปได้วา่ สาเหตท่ีุเกิดแรงจงูใจนัน้ เกิดขึน้จากความต้องการ 

และแรงขบั ซึง่มีสาเหตมุาจากความต้องการท่ีเกิดจากภายในอินทรีย์ เป็นความต้องการทางสรีระ และ

ความต้องการท่ีเกิดจากภายนอกอินทรีย์ เป็นการได้รับอิทธิพลของสงัคม 
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  2.1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบับุคลกิภาพ 
   2.1.3.1 ความหมายและความสาํคัญของบุคลกิภาพ 

 “บคุลิกภาพ” นกัจิตวิทยาและนกัวิชาการให้ความหมายไว้หลายทศันะด้วยกนั เช่น 

อนาสตาซี (จรรยา เกษศรีสงัข์. 2537: 11-15 ; อ้างอิงจาก Anastasi 1968) กลา่ววา่ บคุลิกภาพของบคุคล

เกิดจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนัธุกรรมกบัสิ่งแวดล้อม พนัธุกรรมเดียวกนัแต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างกัน อาจ

ก่อให้เกิดบุคลิกภาพต่างกันได้ หรือแม้สภาพแวดล้อมและพนัธุกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้ฮิลการ์ด และ

แอทคนินชัน่ (ผ่องพรรณ เกิดพิทกัษ์. 2530: 40; อ้างอิงจาก Hillgard and Atkinson. 1967) กลา่วว่า

บคุลิกภาพหมายถึง ลกัษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกของพฤติกรรมของเขา ส่วนออลพอร์ด

(จรรยา เกษศรีสงัข์. 2537: 11-15; อ้างอิงจาก Alport. 1967) ได้อธิบายว่า บคุลิกภาพ เป็นระบบการ

เคลื่อนไหวของอินทรีย์ที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นตวักําหนดลกัษณะนิสยั (Traits) ประจําตวัของ

บคุคลนัน้ทัง้หมด 

  รุช (ผอ่งพรรณ เกิดพิทกัษ์. 2530: 40 ; อ้างอิงจาก Ruch 1953) กลา่ววา่ บคุลกิภาพคือ

ตวัเราทัง้ตวั หรืออตัตะท่ีแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา และพฤติกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงออกมานัน้เป็นกระจก

เงาท่ีสะท้อนความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคลนัน้ๆ นอกจากนี  ้สายสุรี จุติกุล (2511: 8) กล่าว

เช่นเดียวกนัว่า บคุลิกภาพ หมายถึง สว่นต่างๆของบคุคลท่ีรวมกนัแล้วทําให้บคุคลนัน้แตกต่างจากบคุคล

อ่ืนๆ สว่นตา่งๆ นัน้ได้แก่ อปุนิสยั นิสยัใจคอ ความสนใจ ทศันคติ วิธีการปรับตวั โครงสร้างของร่างกาย ซึง่

สว่นตา่งๆ เหลา่นีจ้ดัเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัของแตล่ะบคุคล 

    จากความหมายของบุคลิกภาพดังกล่าว สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ คือ ลักษณะของ

บุคคลท่ีแสดงออกด้านการกระทําเป็นลักษณะนิสัยของบุคคลเฉพาะตัว ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและ

สิง่แวดล้อม 
 

 2.1.3.2 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อบุคลิกภาพ 
  ฉลอง ภิรมย์รัตน์ (2531: 29-30) กลา่ววา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพมี 2 ปัจจยั

ใหญ่ คือ 

  1. องค์ประกอบด้านพนัธุกรรม เป็นการถ่ายทอดยีนส์จาก พ่อแม่หรือบรรพบรุุษไปสู้

ลกูหลาน ได้แก่ ลกัษณะทางด้านรูปร่าง หน้าตา ท่าทาง ผิวพรรณ อารมณ์ ตลอดจนระบบประสาทและ

เลอืด เป็นลกัษณะท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิด 

  2. องค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีเป็นธรรมชาติและสภาพวัฒนธรรม 

ประเพณีกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆในสงัคมท่ีบคุคลเก่ียวข้องอยู่ เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้และการปรับตวัให้
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สมกบัสภาพแวดล้อมนัน้ๆ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ ท่ีอยู่อาศยั อาหาร ตลอดจนคนที่อยู่ใกล้ชิด องค์ประกอบ

ด้านสิง่แวดล้อมนีมี้ผลทําให้บคุคลเกิดการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลให้บคุลกิภาพของคนแตกตา่งกนั 

  จากข้อความดงักลา่ว สรุปได้ว่าอิทธิพลของพนัธุกรรม สิ่งแวดล้อม และช่วงเวลาใน

ชีวิตของบคุคล เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสง่ผลในการพฒันาบคุลกิภาพของบคุคล ให้มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป 
 

 2.1.3.3 ประเภทของบุคลกิภาพ 
   ฟรีดแมน และโรเซนแมน (Farmer and others. 1984: 34; citing Friedman & 

Rosenmen. 1974) ได้แบ่งบคุลิกภาพของคนตามลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยแบ่งออกเป็น 2

ประเภท คือ บคุลกิภาพแบบเอ และบคุลกิภาพแบบบี รายละเอียดของบคุลิกภาพทัง้ 2 มีดงันี ้

  1. บคุลิกภาพแบบเอ (Type A Personality) เป็นบคุลิกภาพของคนท่ีมีพฤติกรรม

ดงัตอ่ไปนี ้ 

   1.1 มีความทะเยอทะยาน (Intense Ambition) เป็นบคุคลท่ีมีความปรารถนา

อยา่งแรงกล้าที่อยากจะประสบความสาํเร็จ 

   1.2 ชอบแขง่ขนั (Competitive Drive) เป็นบคุคลท่ีชอบตอ่สู้แข่งขนักบัผู้ อ่ืนเพ่ือให้

ตนเองได้ดีกวา่คนอ่ืน 

   1.3 แขง่ขนักบัเวลา (Time Urgency) เป็นบคุคลท่ีกระทําสิ่งตา่งๆ อย่างเร่งดว่นใช้

เวลาให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ ทํางานตามแผนเวลา 

   1.4 สร้างศตัรู (Hostility) เป็นบคุคลท่ียดึตนเองเป็นท่ีตัง้ ชอบแสดงออกนอกทาง 

ขม่ขูผู่้ อ่ืน อาฆาตแค้น และขาดความเห็นใจผู้ อ่ืน 

   1.5 อดทนต่ํา (Impatient) เป็นบคุคลท่ีมีความอดทนต่ําตอ่การรอคอย และอดทน

ต่ําตอ่สภาพแวดล้อมทางกาย ทนไม่ได้กบัความเฉ่ือย 

   1.6 มีความก้าวร้าว (Aggressiveness) มีความก้าวร้าวทางร่างกาย 

  2. บคุลิกภาพแบบบี (Type B Personality) เป็นบคุลิกภาพท่ีมีลกัษณะตรงกนัข้าม

กบัแบบเอ ซึง่เป็นบคุคลท่ีไมท่ะเยอทะยาน ไมมุ่ง่เอาชนะ มีความสงบเสง่ียม ทํางานไปพกัผอ่นไป ไมรี่บร้อน  
 

 2.1.3.4 การวัดลักษณะบุคลกิภาพแบบ เอ และบุคลกิภาพแบบ บี 
  บุคลิกภาพแบบ เอ และ บี แบบวัดท่ีใช้ในปัจจุบันมี 3 แบบ (จรรยา เกษศรีสังข์. 

2537: 15 ;อ้างอิงจาก Friedman; & Rosenmen. 1974) คือ  
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  แบบสมัภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview : SI) ประกอบด้วยข้อ

คําถาม 25 ข้อ เป็นการถามโดยให้ผู้ ตอบรายงานพฤติกรรมตนเองในสถานการณ์ต่างๆท่ีทําให้คนท่ีมี

บคุลิกภาพแบบเอ ไม่สามารถทน เช่น สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความโกรธ สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัอย่าง

มาก แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นการวดัการแสดงออกทางด้านกายภาพ 

  มาตรวดัลกัษณะบคุลิกภาพแบบ เอ ของเฟรมม่ิงแฮม (Framinghaen Type A 

Scale : FTAS) เป็นแบบวดัรายงานตนเองเช่นเดียวกบัแบบหนึ่ง ประกอบด้วยคําถาม 10 ข้อ วดัทางด้าน

แรงขบัมุง่สมัฤทธ์ิ การมีความรู้สกึวา่เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว และการรับรู้วา่มีความกดดนัในการทํางาน 

  แบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของเจนกินส์ (Jenkins Activity Survey : JAS) เป็น

แบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อคําถาม 20 ข้อ บคุคลที่ได้คะแนนจากแบบวดันีส้งูเป็นบคุคลท่ีมีบคุลิกภาพ

แบบ เอ โดยกลุ่มบคุคลนีร้ายงานว่า มีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทํางานด้วยความรีบเร่ง ไม่

ลดละตอ่ความออ่นล้าหรือการทํางานท่ีประสบความล้มเหลว นอกจากนีย้งัรายงานวา่ตนเองทํางานและมี

ความต้องการผลสมัฤทธ์ิมากกว่า โดยเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในวยัผู้ ใหญ่ รายงานว่า มีความต้องการ

ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความตัง้ใจเพ่ิมสถานภาพอาชีพให้สงูขึน้ รับรู้ว่าได้รับแรงเสริมจากการทํางานกว่า 

อีกทัง้ยงัมีระดบัการศกึษาสงูกวา่  

  นอกจากนี ้สตรูปและคนอ่ืนๆ (Strube and others. 1987) ได้ให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัแบบสาํรวจกิจกรรมของเจนกินส์วา่ เป็นแบบวดับคุลกิภาพแบบเอ โดยให้ผู้ตอบรายงานพฤติกรรม

ตนเองว่ามีการแสดงออกอย่างไรและได้ศึกษาพบว่า คนท่ีมีลกัษณะบคุลิกภาพแบบเอ มีความเช่ือถือใน

ความสําเร็จของงานมากกว่าความล้มเหลว มีแรงขบัในการแข่งขนัสงู มุ่งสมัฤทธ์ิและมีความรู้สกึว่าเวลา

ผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 
 

  2.1.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการสนับสนุนทางการเรียนวชิาพลศกึษาของผู้ปกครอง 
 ครอบครัวในทางความหมายทางจิตวิทยา หมายถึง สถาบนัทางสงัคมแห่งแรกท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้จากความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กนัเพ่ือเป็นตวัแทนของสถาบนั สงัคมภายนอกจะปลกูฝังความเช่ือ คา่นิยมและ

ทศันคติให้กบัสมาชิกรุ่นใหม่ของสงัคมท่ีมีชีวิตเกิดขึน้ในครอบครัว (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบศุย์.2530: 1) ซึง่

สอดคล้องกับโคแมนและแฮมแมน (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์. 2530: 176; อ้างอิงจาก Colemen; & 

Hanmmen. 1974: 312 The journal of Experimental Education) ได้กลา่วถงึองค์ประกอบของบรรยากาศใน

ครอบครัวท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อพฒันาการของเด็ก ซึ่งได้แก่ ความรัก ความอบอุ่น และการยอมรับ

บุตรธิดาด้วยความเหมาะสม สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ ท่ีมีความสําคัญต่อการ
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พัฒนาการความสมบูรณ์แห่งบุคลิกภาพของสมาชิกในครอบครัวนัน้ๆเก่ียวกับหน้าที่ของครอบครัว 

(ประหยดัศรี เถ่ือนศิริ 2536: 23 อ้างอิงจาก Murray; & Zentner. 1985: 520-521) ได้สรุปเป็น 3 ด้าน คือ           

 1. หน้าท่ีด้านร่างกาย ได้แก่ การจดัอาหาร เสือ้ผ้า เคร่ืองป้องกนัอนัตราย ดแูลเม่ือเจ็บป่วย 

แตเ่ดิมถือวา่หน้าที่ด้านนีส้าํคญัท่ีสดุ โดยเฉพาะสงัคมตะวนัตก 

 2. หน้าท่ีด้านจิตใจ มีความสําคญัเท่าๆกับหน้าที่แรก โดยท่ีจริงแล้วมีหน้าที่หลายอย่างใน

ครอบครัวท่ีมีหน่วยงานอื่นคอยชว่ยเหลอื เชน่ การให้การศกึษา การฝึกอาชีพ การดแูลรักษาเม่ือเจ็บป่วย  ฯลฯ 

แต่หน้าท่ีด้านการตอบสนองด้านจิตใจและการเสริมสร้าง การปรับตวั และการตดัสินใจ ยงัเป็นหน้าที่ท่ี

สําคญัสองประการหลกัของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยแรกของสงัคมท่ีเด็กได้รับการตอบสนอง 

เดก็ที่ได้รับความรักจะมีการเจบ็ป่วยน้อย สามารถเรียนและปรับตวัเข้าสงัคมได้ดีกวา่ 

 3. หน้าท่ีด้านสงัคม คือ สร้างความเป็นสว่ นหนึ่งของสงัคม สง่เสริมความมัน่ใจในตนเองให้

โอกาสศกึษาสงัคม บทบาททางเพศ ยอมรับพฤติกรรมท่ีต้องรับผิดชอบ สร้างเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

สอนให้เขารู้จกัตนเอง กลุ่มสงัคมจะสอนเร่ืองบทบาทที่เหมาะสมกบัวยั เช่น ภาษา การรับรู้ค่านิยม และ

จริยธรรม นอกจากนัน้ ยงัสอนให้รู้ถึงความแตกต่างของสงัคมในกลุม่ต่างๆด้วยจากเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า 

ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิต โดยมีบิดามารดาผู้ปกครองเป็นตวัจกัรสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อตัวผู้ เรียน

อย่างย่ิง ทัง้ในด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมตลอดจนความประพฤติและรวมไปถึง

ความสําเร็จในชีวิตของผู้ เรียนก็ว่าได้ ถ้าพิจารณาถึงความสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งบิดามารดา

ผู้ปกครองมีสว่นเก่ียวข้องอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะท่ีมีความมุ่งหวงัต่อการประสบความสําเร็จของบตุรหลาน

ของตนเอง ย่อมต้องการให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาในระดบัสงูสดุเท่าท่ีจะทําได้ และประสบผลสําเร็จเป็น

อยา่งดี 
 

  2.1.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะทางกายภาพของการเรียนวชิาพลศกึษา 
 อารี พนัธ์มณี (2546: 290) กลา่ววา่ สถานการณ์ในชัน้เรียนท่ีอาจทําให้นกัเรียนเบื่อ ไม่พอใจ 

ขดัแย้ง ควรหาทางลดหรือขจดั เพราะ เป็นสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน อาจทําให้ไม่เข้าใจ

บทเรียน ตอบคําถามไม่ได้ ความไม่สะดวกสบายกาย เช่น แสงสวา่งไม่พอ มีเสียงรบกวนอากาศถ่ายเทไม่

สะดวก มองกระดานดําไม่ชัดเจน ไม่ได้ยินเสียงครูพูด ต้องหยุดทํางานท่ีกําลังสนใจอยู่ลงกลางคัน ถูก

ทดสอบในส่ิงครูไมเ่คยสอน หรือไม่เคยกลา่วถึงมาก่อน บทเรียนยากเกินความสามารถ ตลอดจนการจดัให้

อยูใ่นกลุม่นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งจากเพ่ือน ๆ มากเกินไป 

 อรพันธ์ุ ประสิทธิรัตน์ (2546: 267-272) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning 

Environment) หมายถึง สภาพ สภาวะ หรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัผู้ เรียนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรืออาจ



36 

เป็นสิง่ท่ีถกูจดัทําจดัสร้างขึน้ อาจเป็นสิง่ท่ีมีชีวิตหรือไมม่ีชีวิต เป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นได้หรือเป็นนามธรรมที่

ไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเรียนรู้ของผู้ เรียน ความสําคญัของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่งผลต่อผู้ เรียนทัง้ทางบวกและทางลบ 

ทางบวก เช่น ห้องเรียนท่ีถูกสขุลกัษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศเย็นสบาย มีโต๊ะ เก้าอี ้

และสิง่อํานวยความสะดวกในการเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคณุภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน

เตม็ไปด้วยความอบอุน่ สนกุสนาน มีความสมคัรสมานสามคัคีกนัผู้ เรียนมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่และร่วมมือ

กนัเป็นอยา่งดี สิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะสง่ผลดี ทางลบ ก็จะเป็นสิ่งตรงกนัข้าม คือ ห้องเรียนสกปรกรกรุงรัง การ

ถ่ายทอดอากาศไม่ดี ร้อนเกินไป เย็นเกินไปบรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด ผู้ เรียน

แก่งแย่งแข่งดีกนั อิจฉาริษยากนั เช่นนีก็้จะเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งผลทางลบต่อผู้ เรียน ทําให้

ผู้ เรียนท้อถอย ไมมี่ความอบอุน่ ไมมี่กําลงัใจในการเรียน ดงันัน้ ในการจดัการเรียนการสอนจะต้องคํานึงไว้

เสมอว่า ถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ีเหมาะสมกับวัย และระดับของผู้ เรียนจะเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริม

สนบัสนนุให้เกิดความสะดวกสบาย ทําให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจ มีกําลงัใจ และมีความพงึพอใจในการเรียน 

ทําให้เกิดสมาธิ ปัญญาและเกิดการเรียนรู้ในท่ีสดุ ความสําคญัของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มี 9 ประการ 

ได้แก่ 

 (1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น ห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอปุกรณ์และสื่อการเรียนการ

สอนครบถ้วน ทําให้ผู้ เรียนมีความสขุในการเรียน ผู้สอนก็มีความสขุในการสอน สิ่งต่าง ๆ เหลา่นีก็้จะช่วย

สนบัสนนุและสง่เสริมให้การเรียนการสอนดําเนินไปด้วยความราบร่ืน สะดวกรวดเร็ว ตามแผนท่ีวางไว้ 

 (2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน เช่น ทําให้ผู้ เรียนเกิดความ

ประทบัใจ เป็นตวักระตุ้นผู้ เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจงูใจในการเรียน เปลี่ยนเจตคติไปในทางท่ีดี มี

ความพงึพอใจในการเรียน ช่วยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัสําคญัในกระบวนการเรียนการสอนก็

คือความรู้สกึที่เกิดจากตวัผู้ เรียน ความรู้สกึพงึพอใจ สนใจ อยากเรียน อยากรู้ ซึง่จะเป็นตวัการนําไปสูก่าร

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในท่ีสดุ ดงันัน้ ถ้าผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ทางด้าน

กายภาพ จิตภาพ และทางด้านสงัคมภาพแล้ว จะชว่ยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึดงักลา่วได้ 

 (3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียน

ประสบการณ์การเรียนรู้ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม ตามปกติแล้วการรับรู้และการเรียนรู้ของผู้ เรียนจะเกิดขึน้

หลงัจากท่ีได้ปะทะสมัพนัธ์กับสิ่งต่าง ๆ เป็นการสร้างประสบการณ์ ดงันัน้ ถ้าเราต้องการให้ผู้ เรียนได้รับ
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ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดีก็ต้องจดัให้ผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีก่อนแล้วสภาพแวดล้อม

ตา่ง ๆ เหลา่นัน้จะเป็นตวักําหนดประสบการณ์ของผู้ เรียนในภายหลงั 

 (4) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดีจะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของผู้ เรียน จดุมุ่งหมายท่ีสําคญั

ของการจัดการศึกษาประการหนึ่งก็คือมุ่งให้ผู้ เรียนมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกาย วาจาและใจ

ตามแบบอย่างท่ีสังคมยอมรับ กล่าวคือ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เป็นเคร่ืองหมายของคนดี มีการ

ประพฤติ ปฏิบติัท่ีสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างดี การท่ีจะหลอ่หลอมพฤติกรรม หรือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของผู้ เรียนให้เป็นไปในทิศทางท่ีพงึประสงค์นัน้ต้องใช้เวลา และอาศยัปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั 

จึงจะสามารถกล่อมเกลาผู้ เรียนได้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ถือว่าเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะช่วยปรับหรือโน้ม

น้าวพฤติกรรมของผู้ เรียน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการเรียน มีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร มีความเป็น

ประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกนั ตดัสนิปัญหาด้วยเหตผุลตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะคอ่ย ๆ แทรก

ซมึเข้าไปในความรู้สกึนกึคิดของผู้ เรียน สะสมทีละน้อยจนในท่ีสดุก็จะแสดงออกในลกัษณะของบคุลิกภาพ 

รูปแบบในการรับรู้ ตลอดจนคา่นิยมตา่ง ๆ ของผู้ เรียน 

 (5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีส่วนช่วยในการควบคุมชัน้เรียนให้ผู้ เรียนมีระเบียบวินัย

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นตัวกําหนดอาณาเขตของการเรียน ทําให้มีบรรยากาศท่ีแตกต่างไปจาก

กิจกรรมอ่ืน  ยกตัวอย่างเช่น  ลักษณะของสภาพแวดล้อมการเรียนรจู้  ะไม่เหมือนลักษณะของ

สภาพแวดล้อมในสถานเริงรมย์ ผู้ เรียนเม่ืออยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ีจดัไว้อย่างเหมาะสม ก็จะ

รู้จกัสาํรวม อยูใ่นระเบียบวินยัมากขึน้ โดยเฉพาะการจดัโต๊ะ เก้าอีข้องนกัเรียนอย่างมีวตัถปุระสงค์ จะช่วย

ให้การควบคมุชัน้เรียนมีระบบระเบียบ และงา่ยสาํหรับผู้สอนมากขึน้ 

 (6) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรทางการเรียน การจัดสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ในปัจจบุนัเป็นไปอยา่งกว้างขวาง หลายแหง่เหน็ความสาํคญัของมมุวชิาการ ศนูย์วิชาการมมุสื่อการ

เรียนการสอน ทําให้ทัง้ผู้ เรียนและผู้สอนสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบยดึเด็กเป็นศนูย์กลางได้อย่างดี นอกจากนีแ้หลง่ทรัพยากรการเรียนจะช่วย

พฒันาความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในตวัผู้ เรียนตลอดจนเป็นการสร้างนิสยัใฝ่เรียนใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง ไมย่ดึติดอยูแ่ตเ่ฉพาะความรู้ท่ีได้จากผู้สอน 

 (7) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีดี 

จะทําให้บรรยากาศในการเรียนเอือ้ตอ่การเรียนการสอน ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากท่ีสดุ ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน จะช่วยสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการให้เกิดขึน้ ทําให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือรน้ ท่ีจะศึกษาหาความรู้หรือทํากิจกรรม
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การเรียนตา่ง ๆ อยา่งตัง้ใจและมีสมาธิ ย่ิงถ้าผู้สอนและเพื่อนร่วมชัน้ซึง่จดัว่าเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ด้านจิตภาพมีบุคลิกลกัษณะท่ีอบอุ่น เป็นมิตร ก็จะย่ิงทําให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปใน

ทิศทางท่ีพงึประสงค์มากย่ิงขนึ ้

 (8) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ชว่ยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียน

กบัผู้ เรียนด้วยกนั การจดัสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี ้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้งา่ยตอ่การเคลื่อนไหวโยกย้ายทําให้ผู้สอนไป

ถึงตวัผู้ เรียนได้สะดวก ตําแหน่งของผู้สอนไม่จําเป็นต้องอยหู่ น้าชัน้เสมอไป ผู้สอนอาจนั่งอยู่ท่ามกลาง

ผู้ เรียนเพื่อให้คําปรึกษา แนะแนวทาง สภาพแวดล้อมเช่นนีช่้วยให้ผู้สอนมีความใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากขึน้ 

ทําให้ได้รู้จกัอปุนิสยั ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ เรียนเป็นรายบคุคลได้ดี สว่นผู้ เรียนจะลดความกลวั และมี

ความกล้ามากขึน้ กล้าพดู กล้าแสดงความคิดเหน็ มีเจตคติท่ีดีตอ่ผู้สอน 

 (9) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลดความเมื่อยล้า หรือความอ่อนเพลีย

ทางด้านสรีระของผู้ เรียน เช่น การจัดโต๊ะเก้าอีท่ี้มีขนาดพอเหมาะกับร่างกายของผู้ เรียน ช่วยให้การนั่ง

สบาย สามารถนัง่ได้นาน ๆ โดยไม่ปวดหลงั การให้แสงส่องสว่างในห้องเรียนที่เหมาะ จะช่วยให้ผู้ เรียน

คลายความเมื่อยล้าของสายตา นอกจากนี ้ยงัเป็นการสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียนด้านร่างกายอารมณ์ 

สงัคม และสติปัญญาด้วยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 

 (1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical Environment) สภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ทางกายภาพเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสง่ผลต่อผู้ เรียนทางกาย ประกอบด้วยสถานท่ีเรียน 

(อาจเป็นห้องเรียน หรือห้องปฏิบติัการ ห้องทดลองหรือแหลง่ทรัพยากรการเรียน) ซึง่เก่ียวข้องกบัอปุกรณ์

ประกอบ และอปุกรณ์ตกแต่ง องค์ประกอบของสถานท่ีหลกั ๆ มกัจะคล้ายคลงึกนัไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน

หรือห้องปฏิบติัการ คือ จะประกอบด้วยพืน้ที่ประต ูหน้าต่าง ผนังห้องเพดาน ขนาดของห้อง สภาพของ

สถานท่ีโดยทัว่ไป เชน่ แสงสวา่ง เสยีง การระบายอากาศ ระบบควบคมุอณุหภมิู ถ้าเป็นห้องเรียนก็จะมีโต๊ะ 

เก้าอี ้กระดานดํา ป้ายนิเทศ รูปภาพ สื่อการสอนประเภทวสัดกุราฟฟิก อนัได้แก่ แผนภมิู แผนสถิติ แผนท่ี 

ลกูโลก ส่วนห้องปฏิบติัการหรือห้องทดลองก็จะมีอปุกรณ์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรือทดลองเฉพาะห้อง 

ขนาดของห้องและอุปกรณ์ประกอบจะแตกต่างกันออกไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้ นอกจากนีจ้ะมี

อปุกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนตา่ง ๆ ท่ีจดัโดยผู้สอน และผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการเรียนตามเนือ้หาของแตล่ะ

วิชา 

 (2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิตภาพ (Psychological Environment) สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ทางจิตภาพเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึในทางบวกหรือทางลบ คือ

เป็นสิง่ท่ีมากระทบความรู้สกึนกึคิดของผู้ เรียน ซึง่อาจเกิดขึน้จากสิง่ท่ีเป็นกายภาพ หรือเกิดจากบคุคล สิง่ท่ี
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เป็นกายภาพท่ีมากระทบความรู้สกึของผู้ เรียน ได้แก่ ความร้อน หนาว ทําให้รู้สกึหงดุหงิดหรือสดช่ืน สีท่ีทํา

ให้รู้สกึ เชน่ เย็นตา วิงเวียน ร้อน พืน้ท่ีวา่งหรือแออดั ระยะหา่งของพืน้ท่ีทําให้เกิดความรู้สกึใกล้ชิดหรือห่าง

เหิน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก็เป็นตวัก่อให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ได้ สําหรับ

บคุคลท่ีเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางจิตภาพนัน้ เป็นสิ่งที่เกิดขึน้จากบคุลิกภาพหรือการกระทําของ

บคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัผู้ เรียน เชน่ ครูผู้สอน เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หรือบคุลากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะบคุลกิภาพ

ครูผู้ สอนจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางบวกหรือทางลบของผู้ เรียนค่อนข้างมาก ความเข้มงวดของครู

อาจจะเป็นแบบอย่างท่ีดีเก่ียวกบัการมีวินยัของผู้ เรียนความสงา่งามในท่วงทีของครูก่อให้เกิดความช่ืนชม 

และประทบัใจ การลงโทษผู้ เรียนอย่างไมม่ีเหตผุลของครู จะทําให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึไม่ปลอดภยั สบัสน 

ไมรู้่จะปฏิบติัตวัอยา่งไรจงึจะถกูต้อง เป็นต้น 

 (3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสงัคมภาพ (Sociological Environment) สภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ทางสงัคมภาพ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่ผู้ เรียนอนัเน่ืองมาจากความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

การประพฤติปฏิบัติต่อกันซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ หรือเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ยกตัวอย่างเช่น การร่วมมือกันทํางาน การช่วยเหลือกัน การเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนการ

เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ และมีนํา้ใจต่อกัน สําหรับในชัน้เรียนนัน้ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางสงัคมภาพได้แก่ 

ปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ระหว่างผู้ เรียนกับผู้ เรียนด้วยกัน รวมถึงปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ สอน 

ผู้ เรียน และบคุลากรที่เก่ียวข้อง 

 วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2536: 292 - 293) ได้กลา่วไว้วา่การเรียนการสอนวิชาพลศกึษาเป็น

ลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัประกอบกบัการใช้วสัด ุอปุกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก

แตกตา่งจากวิชาอ่ืนๆครูพลศกึษาและผู้บริหารโรงเรียนจงึต้องมองเห็นประโยชน์และความสาํคญั เพราะถ้า

จดัได้เหมาะสมเพยีงพอจะชว่ยให้การปฏิบติังานของครูเกิดประสทิธิภาพย่ิงขึน้ดงันี ้  

 1. วสัดแุละอปุกรณ์ (Supplies and Equipment)    

  วสัดุ คือ สิ่งของต่างๆท่ีกําหนดเวลาการใช้งานอย่างจํากัด เช่น ลกูบอลต่างๆเชือก ฯลฯ 

อปุกรณ์ คือ สิง่ของตา่งๆท่ีมีสภาพคงทนถาวรมากกวา่วสัด ุเช่น ตาข่าย ไม้ซอฟท์บอล บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัดําเนินการเก่ียวกบัระบบตา่งๆของวสัดแุละอปุกรณ์ คือ ครูพลศกึษา ผู้ ฝึกสอนกีฬา นกักีฬา และ

นักเรียนผู้สนใจ เพราะการจัดวัสดุอุปกรณ์มีความจําเป็นต่อการสอนอย่างมากต้องมีการวางแผนด้วย

บุคคลท่ีมีความรู้ จึงจะทําให้การใช้วัสดุและอุปกรณ์ดําเนินไปด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ

ประหยดัวสัด ุอปุกรณ์ เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบตา่งๆหลายประการ เช่น บคุลากร การจําหน่าย การเลือก

ซือ้ การเก็บรักษา สถานท่ีเก็บและอ่ืนๆ     
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 2. สถานท่ีและสิง่อํานวยความสะดวก (Facilities)    

  สถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนการสอนพลศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเรียนการสอนและการ

บริหารชัน้เรียนด้วยกนั สถานท่ีมีทัง้ในร่ม เชน่ โรงยิมส์ ห้องเรียน สระวา่ยนํา้ ห้องนํา้ฯลฯ สถานท่ีกลางแจ้ง 

เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่น สระว่ายนํา้ ลู่ว่ิงฯลฯ สิ่งอํานวยความสะดวกเป็นส่วนช่วยส่งเสริม

ประสทิธิภาพการสอนเป็นอย่างดี 

 จากเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่า ลกัษณะทางกายภาพภายในโรงเรียนท่ีดี ห้องเรียนควรมี

ความสะอาด ปลอดโปร่ง ระบายอากาศได้ดี มีแสงสวา่ง อณุหภมิูท่ีพอเหมาะ มีโต๊ะ เก้าอี ้สื่อการเรียนการ

สอนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของครู และนักเรียน รวมทัง้ควรมีบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่นมีความ

ร่วมมือกนัภายในชัน้เรียน 
 

  2.1.6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัสัมพนัธภาพระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนพลศึกษา 
 นารี โนภิระ (2536: 74) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนถือว่าสําคัญท่ีสุด 

นอกจากด้านการเรียนการสอนและการให้การอบรมแก่นักเรียนแล้ว ครูยังต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับ

นักเรียน ส่งเสริมให้กําลงัใจ ให้คําแนะนํา มีความเมตตากรุณา มีเหตุผล มีบุคลิกภาพท่ีดี ให้ความรัก 

ความอบอุน่ เพือ่ให้เด็กปรับตวัได้ดี และเสริมสร้างความสมบรูณ์ทางจิตใจให้แก่เดก็  

 สรุปได้ว่าจากเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า สมัพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน คือการให้

ความรัก ความเอาใจใส่ ความเป็นกันเอง และการให้คําปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหา ทําให้นักเรียนมี

ทศันคติที่ดีตอ่ครู มีความตัง้ใจและเอาใจใสต่อ่การเรียนและมีความรับผิดชอบด้านการเรียน 
 

  2.1.7 เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
  จินตนา ยูนิพนัธ์ (2533) กล่าวว่า กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด 

ทัง้นีเ้พราะ สถาบนัการศกึษาจะมีการรวมตวัหรือจบักลุม่กนัของนกัศกึษา ซึง่ลกัษณะของกลุม่เหลา่นีจ้ะมี

ผลต่อแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ถ้ากลุ่มเพ่ือนมีบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง เข้าอกเข้าใจกนั ช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนั ผู้ เรียนมกัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีด้วย เมื่อสงัคมกลุม่เพ่ือนดี นกัเรียน

ก็จะได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนไปด้วย หากพฤติกรรมด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือนไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพ

ร่างกายจิตใจและการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 จากเอกสารดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า เพ่ือนมีอิทธิพลต่อนกัเรียนด้านสภาพร่างกาย จิตใจ

และพฤติกรรมด้านสงัคม อีกทัง้นกัเรียนต้องมีการปรับตวัเพ่ือรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนด้วย 
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 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคตต่ิอการเรียนวิชาพลศกึษา 
  2.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิสัยทางการเรียนวชิาพลศกึษา 

 ปิยาภทัร์ วิบลูย์ศรีสจัจะ (2546 : 77-80) ได้ศกึษาปัญหาการเรียน สาเหต ุ และแนวทาง

แก้ปัญหาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา

พบว่า นกัเรียนท่ีมีนิสยัทางการเรียนตา่งกนั มีปัญหาการเรียน สาเหตขุองปัญหาการเรียนและแนวทาง

แก้ปัญหาทางการเรียนแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 พระมหาเดชจําลอง พฒุหอม (2550: 85) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาในการเรียนของ

นกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4 โรงเรียนวดันวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 

เป็นนกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4 โรงเรียนวดันวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2549จํานวน 

327 คน เป็นนกัเรียนชาย 188 คน และนกัเรียนหญิง 139 คน ผลการวิจยัพบว่านิสยัทางการเรียน มี

ความสมัพนัธ์ทางลบกบัปัญหาในการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 ศภุาภรณ์ อหนัตะ (2551: 97)  ท่ีศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติต่อสถานบนัเทิงของ

นกัเรียนช่วงชัน้ที่ 4 โรงเรียน เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา

พบว่า  นิสยัทางการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติต่อสถานบันเทิงของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 

โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01  

 จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวกบันิสยัทางการเรียนดงักลา่ว สรุปได้ว่า นิสยัทางการเรียนมี

ความสมัพนัธ์และสามารถพยากรณ์คณุสมบติัอ่ืนได้ เช่น นิสยัทางการเรียนมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน การปรับตวั แรงจงูใจ พฤติกรรมการเรียน เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึคาดวา่นิสยัทางการเรียน

น่าจะเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่รูปแบบการเรียนวิชาพลศกึษา 
 

  2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนวชิาพลศกึษา 
 ทศพร อนัสงคราม (2545: 74) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จงัหวดักาฬสินธุ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จํานวน 351 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทัง้ 12 ปัจจยั ได้แก่เป้าหมายในอนาคต ความ

ต้องการพฒันาตนเอง เนือ้หาและหลกัสตูรการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

บคุลิกภาพของครู การเสริมแรง บรรยากาศในการเรียน เทคนิคและวิธีการสอนของครู การใช้ส่ือและ

นวตักรรม การวดัและประเมินผล ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน และสมัพนัธภาพระหว่างเพ่ือนใน

ชัน้เรียน มีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจในการเรียนของนกัเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 ชชีูพ ออ่นโคกสงู และอนสุรณ์ อรรถศิริ (2549: 51-52) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพลงั

ความสามารถแห่งตน เป้าหมาย และความเป็นไปได้ท่ีจะกระทํากบัแรงจงูใจในการเรียนของนิสิตชัน้ปีที่ 1 

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2548 จํานวน 396 คน 

ผลการวิจยัพบว่า นิสิตมีแรงจงูใจในการเรียนคอ่นข้างสงู ทัง้นีเ้ป็นเพราะนิสิตประสงค์จะเข้าเรียนหลกัสตูร

การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) โดยการสอบคดัเลือกเข้ามา (สอบเอนทรานซ์) หรือสอบตรงตามความต้องการ

ของมหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ นอกจากนีนิ้สติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) 5 ปี บางสว่นยงัได้รับ

ทนุอดุหนนุจากกระทรวงศกึษาธิการ กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในหรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ 

จงึทําให้มีแรงจงูใจในการเรียนคอ่นข้างสงู 

 ประพนน์ ชจํูาปา (2552: 113-114) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อเจตคติต่อการเรียนใน

หลกัสตูรธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทมุธานี  ผลการศกึษาพบว่าแรงจงูใจในการสมคัรเรียนในหลกัสตูรธรรมศกึษา มีความสมัพนัธ์ทางบวก

กับเจตคติต่อการเรียนในหลกัสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

   จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศึกษาสรุปได้ว่า ความ

ปรารถนา การเห็นคณุคา่ของการเรียนรู้ มีสว่นสําคญัที่ทําให้บคุคลเกิดแรงจงูใจในการเรียน และการเข้า

ร่วมกิจกรรม ซึง่ผู้ วิจยัคาดวา่แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา น่าจะสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนในวิชา

พลศกึษา 
 

  2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลกิภาพ 
 ชติุมน ศรีแก้ว (2546: 77) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ทศันคติตอ่การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

สําคญัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสารวิทยา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียน

ท่ีมีบคุลิกภาพแบบ เอ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับทศันคติต่อการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 เนตรชนก พุม่พวง (2546: 77) ได้ศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะมุ่งอนาคตของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า

บคุลิกภาพมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัลกัษณะมุ่งอนาคต นกัเรียนท่ีมีบคุลิกภาพแบบ เอ มีลกัษณะมุ่ง

อนาคตมาก 
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 เสริมศรี  ช่ืนเชวง (2551: 73 -74) ได้ศกึษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการ

เรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

ผลของการศึกษาพบว่าบคุลิกภาพ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของ

นกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนชุฎา สาขาสลีม กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

   จากงานวิจยัดงักลา่ว สรุปได้วา่ บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบ เอ จะมีความเพียรพยายามในการ

ทํางาน เพื่อประสบความสําเร็จมากกว่า รักความก้าวหน้ามากกวา่ มีความเครียดและวิตกกงัวลในการ

ทํางานสงูกวา่บคุคลที่มีบคุลกิภาพแบบ บี 
 

  2.2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 
 วรรณวิภา  ช่ืนสงวน (2552: 89 - 90) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ในการเรียน

ร่วมกบัเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ ของนกัเรียนช่วงชัน้ที่  2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ศนูย์วิจัยและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนด้านการ

เรียนของผู้ปกครอง มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้ในการเรียนร่วมกบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของ

นักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา          

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 จากงานวิจยัดงักล่าว สรุปได้ว่า การสนับสนุนด้านการเรียนจากผู้ปกครองมีส่วนสําคญัใน

การทําให้นกัเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียน และมีพฤติกรรมในการเรียนท่ีเหมาะสม 
 

  2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพของการเรียนวิชาพลศกึษา 
 สุนทร เอ่ียมเกษมสิน (2546: 52) ได้ศึกษาสภาพแวดล้อมในสถาบนัราชัฏสวนดุสิตตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัศึกษาท่ีกําลงัศึกษาในปีการศึกษา2546 

จํานวน 390 คน ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นวา่สภาพแวดล้อมในสถาบนัราชภฏัสวนดสุิต

โดยรวมและในแตล่ะด้านมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นนัทวิทย์ เผ่ามหานาคะ (2548 : 63) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อเจตคติตอ่การประกอบ

วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดสุิต 

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะทางกายภาพในการเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติ

ตอ่การประกอบวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต

โชติเวช เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพภายในโรงเรียน สรุปได้ว่า

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ควรมีบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความ

ตัง้ใจเรียน เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียน 
 

  2.2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกบัครูผู้สอนพลศกึษา 
 วิรชาม์ กลุเพ่ิมทวีรัชต์ (2547: 44 ) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนวัดราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า การท่ีครูมีความเมตตากรุณา เห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ มีความ

ยติุธรรม ตลอดจนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน ทําให้นกัเรียนรักท่ีจะเรียนและสง่ผลให้นกัเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียน 

 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2537: 130-142) ได้ศกึษาเก่ียวกบันิสิตนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัของรัฐ 10 แห่ง พบว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสําเร็จทางการเรียนการสอน คือ ความ

สนใจในวิชาท่ีเรียน ผู้สอนมีความเป็นกันเอง แอละวิธีการสอนของอาจารย์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลให้นกัเรียน

ศกึษาสนใจมากท่ีสดุ 3 ปัจจยั คือ ผู้สอนเตรียมการสอนอย่างดี มีความเป็นกนัเอง และกระตือรือร้นในการ

สอน สว่นปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ปัญหาด้านอาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนไม่ดี บรรยายไม่ถกู

วิธี ทําให้ชัน้เรียนน่าเบือ่ ปัญหาของนกัศกึษา คือ เกียจคร้าน งว่งนอน และขาดสมาธิ 

 จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องสรุปได้วา่ สมัพนัธภาพอนัดีระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนจะ

สง่ผลให้นกัเรียนรักและสนใจเรียนรวมทัง้ประสบผลสาํเร็จทางการเรียนด้วย 
 

  2.2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
 เสริมศรี  ช่ืนเชวง (2551: 77) ได้ศกึษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่รูปแบบการเรียนรู้วิชา

ดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลของ

การศึกษาพบว่าสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อรูปแบบการ

เรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เพราะการมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือนทําให้เกิดความสบายใจ 

อบอุ่นใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน ห่วงใยและไว้วางใจกัน เม่ือมีปัญหาทัง้ในด้านการเรียนและด้าน

สว่นตวัก็สามารถปรึกษาเพ่ือนได้ จากความสมัพนัธ์ดงักล่าว นกัเรียนจึงสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

และชอบที่จะเรียนรู้อยูเ่สมอ 
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 จากงานวิจยัข้างต้น สรุปได้วา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจในกลุม่เพ่ือนและมีความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกนั จะสง่ผลให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพงึปรารถนามากกวา่กลุม่เพ่ือนท่ีมีความก้าวร้าวและมีความ

ขดัแย้ง 

 
3. เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 3.1 ประวัตคิวามเป็นมาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี   

22 เมษายน  2514 เพื่ อ ใ ช้ เ ป็นสถาน ท่ีปฏิบั ติ งานทางการ ฝึกหัดค รู ระดับป ริญญาของ นิสิ ต                   

คณะศกึษาศาสตร์ เป็นสถานท่ีศกึษา วิจยัทดลองค้นคว้าวิชาทางด้านการศกึษา ตลอดจนเป็นสถาบนัให้

การศึกษา อบรม  กุลบุตร กุลธิดา ตามระดบัความสามารถสติปัญญา ความถนัดและความสนใจ โดยมี 

ศ.ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ เป็นผู้ ก่อตัง้และเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก  ปัจจุบันโรงเ รียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีสถานภาพเป็นศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาโดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

ในคณะศกึษาศาสตร์  
 

 3.2 อาจารย์ใหญ่ 
  รศ.ดร  ดารณี  อทุยัรัตนกิจ 

 

 3.3 ปรัชญาและหลกัในการจัดการเรียนรู้ 
  คณาจารย์ของโรงเรียนยดึมัน่ท่ีจะพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดอยู่ตลอดเวลา พฒันานกัเรียนให้มีความสามารถ สติปัญญา

และคณุธรรม รวมทัง้รู้จกัใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือความสขุ ความ

สงบและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคญั ส่งเสริมและพฒันาคณุลกัษณะของการอยู่ร่วมกันในวิถีทาง

ประชาธิปไตย ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ระเบียบของสังคม ส่งเสริมนักเรียนให้มี

กระบวนการเรียนรู้ ทกัษะชีวิต และความรู้ความสามารถอยา่งเหมาะสมเตม็ศกัยภาพแหง่ตน 

  เน่ืองจากคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนในขณะนัน้พิจารณาว่า เพื่อให้ง่ายแก่การจําทําความ

เข้าใจ และจดจําของนกัเรียนและบคุคลทัว่ไป จึงพิจารณาเป็นคติธรรมซึ่งมีความหมายเดียวกนัว่า รอบรู้  

สู้ ชีวิต จิตมัน่คง ดํารงคณุธรรม 
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 3.4 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
  พระพิรุณทรงนาค มาจากสญัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตส่ญัลกัษณ์ของโรงเรียนจะ

ไมมี่วงกลมล้อมรอบกลบีดอกบวั และไมม่ีคําวา่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2486 
 

 3.5 สีประจาํโรงเรียน 
  สมีว่ง เป็นสปีระจําของโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 3.6 ต้นไม้ประจาํโรงเรียน 
  ต้นกระพีจ้ัน่ เป็นต้นไม้ท่ีมีความอดทน ขึน้ง่าย แม้จะเป็นพืน้ท่ีแห้งแล้งก็ตามดอกจะออกพร้อมกนั

อยา่งเป็นระเบียบ มีสขีาว และสมีว่งสลบักนั 
 

 3.7 วสัิยทศัน์ของโรงเรียน 
       ภายในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ

ทางการจดัการศกึษา เป็นผู้ นําเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ วิจยัทางการศกึษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

กรเรียนรู้การเป็นศนูย์ปฏิบติัการวิชาชีพการศกึษาศาสตร์เป็นแหลง่อ้างอิง และบริการทางการศกึษาสร้าง

และพฒันานกัเรียนทกุคนให้เป็นบคุคลท่ีมีคณุค่าต่อสงัคม มีคณุธรรม จริยธรรม พร้อมทัง้มีสขุภาพกายใจ  

ท่ีสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถระดบัมาตรฐานสากล มีจิตสํานึกในคณุค่าของสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ ท่ีมี

วฒันธรรม ภมิูใจในความเป็นไทย และดํารงชีวิตร่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสขุ 
 

 3.8 ที่ตัง้ 
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

  เลขท่ี: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ10900  

  โทรศพัท์: 0-2942-8800-09  โทรสาร: 0-2942-8093   

  เวบ็ไซต์: http://www.kus.ku.ac.th 
 

 3.9 เป้าหมาย  
  จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากลเป็นต้นแบบและพฒันาศกัยภาพ

สงูสดุของนกัเรียนให้เป็นผู้รอบรู้ สู้ ชีวิต จิตมัน่คง ดํารงคณุธรรม 
 

 3.10 การจดัการเรียนรู้ 
            โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษาจดัการเรียนรู้ตัง้แต ่

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จนถงึมธัยมศกึษาปีท่ี 6 ภายใต้กรอบของหลกัสตูรท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้ 
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แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลกัสูตรท้องถ่ินท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ

ต้องการของประชาคมของโรงเรียน เชน่ การจดักิจกรรมสนทนาภาษาองักฤษในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 และ 

2 และเร่ิมเรียนภาษาองักฤษในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 จนถึงชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยมีชัว่โมงสนทนา

ภาษาองักฤษกบัอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้นกัเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความ

ถนดัและความสนใจพร้อมทัง้จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะความสามารถและประสบการณ์

อย่างระบบต่อเน่ืองสอดคล้องกนั เช่นกิจกรรมศกึษานอกสถานท่ีการเชิญวิทยากรภมิูปัญญาท้องถ่ิน การ

ประกวดแข่งขันทางวิชาการในกลุ่มสามารถการเรียนรู้ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน การจัด

นิทรรศการ ฯลฯ 

  นอกเหนือจากการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรวิชาตา่ง ๆแล้วโรงเรียนยงัมีกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนด้วย

การจดัโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพและพฒันานกัเรียน

ด้วยการดแูลนกัเรียนอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจําชัน้ และอาจารย์ท่ีปรึกษา เช่น กิจกรรมสนทนายาม

เช้ากิจกรรมอิสระพฒันาตน  โครงการส่งเสริมความถนดัความสามารถและความสนใจพิเศษโครงการ

พฒันากีฬา โครงการพฒันาดนตรี โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร 

โครงการกิจกรรมเพ่ือสว่นรวมในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรมวิชาการ ชมรมสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมรักษ์ช้าง 

ชมรมซิมโฟนิคแบนด์ ชมรมขบัร้องประสานเสียง โครงการค่ายพกัแรม โครงการแลกเปลี่ยนทางการศกึษา 

วฒันธรรม และการกีฬากบัต่างประเทศในประเทศญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา และองักฤษ รวม 8 โครงการ และ

โครงการเรียนภาษาองักฤษแบบเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลยี และจีนรวม 4 โครงการ ฯลฯ  

  ด้วยนโยบายของโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ดงันัน้ นอกจากจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน 

ปกติทัว่ไปแล้ว โรงเรียนยงัคํานึงถึงนักเรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษให้มีโอกาสได้พฒันาเต็มตาม 

ศกัยภาพโรงเรียนจงึได้จดัหลกัสตูรการศกึษาพิเศษแก่นกัเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสัน้ บกพร่องทางการเรียนรู้ มี

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะออทิซมึ  
 

 3.11 การขยายโอกาสทางการศึกษา 
   นอกจากนี ้โรงเรียนยงัจดัการศกึษาท่ีสนองตอ่นโยบายของรัฐ ท่ีมุ่งสูค่วามเป็นสากลในยคุโลกาภิวตัน์

ด้วยการขยายโอกาสในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย เพ่ือใช้ภาษาต่างประเทศให้ทันกับ

สถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคตตามความเหมาะสมกับโรงเรียน คือการจดัการศึกษาโครงการการศกึษา

นานาชาติ และโครงการการศกึษาพหภุาษา 
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 3.12 โครงการการศกึษานานาชาต ิ 
   เร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปีการศึกษา 2537 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาโดย

อาจารย์เจ้าของภาษาทัง้นีกํ้าหนดให้ นกัเรียนทกุคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วฒันธรรมไทยกบัอาจารย์คนไทย 

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรสง่เสริมคณุค่าความเป็นไทยร่วมกบันกัเรียนหลกัสตูรปกติอย่างสม่ําเสมอ เปิด

สอนตัง้แต่ชัน้อนุบาลถึงชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 การบริหารงานและการรับนักเรียนแยกจากหลกัสตูรปกติ 

สถานท่ีเรียนตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกบั โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ (บางเขน)  
 

 3.13 โครงการการศกึษาพหุภาษา  
   เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่การศกึษา 2544 จดัการศกึษาเพื่อพฒันาทรัพยากรบคุคลและขยายโอกาส

ทาง การศึกษาไปยงัภาคตะวนัออกของประเทศ ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี เน้นให้นักเรียนได้

เรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา โดยเรียนภาษาอังกฤษตัง้แต่ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1 และภาษาจีนหรือญ่ีปุ่ นตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 การบริหารและการรับนกัเรียนแยก

จากหลกัสตูรปกติ สถานท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ ห่าง

จากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร 
 

 3.14 ความร่วมมือทางวชิาการ 
   นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน  และการฝึกปฏิบัติงานครูแก่นิสิตคณะ

ศึกษาศาสตร์ แล้ว โรงเรียนยังได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัภายในประเทศหลาย

โครงการ เช่นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกบัโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โรงเรียนสงักดัเทศบาล

จงัหวดัแพร่ จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัสกลนคร ฯลฯ ตลอดจนการให้บริการการฝึกอบรมและการศกึษาดงูาน

แก่ผู้มาเย่ียมชม จากสถาบนัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้การให้ความร่วมมือในการจดัวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ แก่หน่วยงานตา่ง ๆ 
 

 3.15 อาคารสถานที่ 
            ปัจจบุนัโรงเรียนมีพืน้ท่ีใช้สอยกวา่ 47 ไร่ มีอาคารเรียน 7 หลงั ประกอบด้วยห้องเรียนท่ีมีโสตทศันปูกรณ์

อํานวยความสะดวกประจําทุกห้องอาคารส่งเสริมกีฬาและพลานามัยอันประกอบด้วยห้องส่งเสริม

สมรรถภาพทางกาย สระวา่ยนํา้และสนามกีฬาในร่มอาคารคณะศกึษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ

ชนมพรรษาเป็นสถานท่ีตัง้ของศนูย์บริการของการเรียนการสอน ห้องอาหารและหอประชมุจงรักษ์ ไกรนาม 

ขนาดจุ 3,300 คนอาคารฝึกปฏิบติังาน ห้องปฏิบติัการที่ทันสมยัของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ศนูย์

เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ อาคารอบุลเรียงสวุรรณประกอบด้วยห้องสมดุและศูนย์สื่อการเรียนรู้ห้อง 
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multimedia ห้องประชมุขนาดจ ุ300 คน และห้องเกียรติยศ นอกจากนีภ้ายในบริเวณโรงเรียนยงัมีสนาม

กีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ฯลฯ อันเอือ้ต่อการเป็นแหล่งการเรียนรู้และ

พฒันาศกัยภาพของนกัเรียน 
 

 3.16 การรับนักเรียน 
   โรงเรียนเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 เพียงระดับชัน้เดียว โดยจัด

การศกึษาครบ 12 ปี จนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

 
 3.17 จาํนวนอาจารย์  นักเรียน  เจ้าหน้าที่ 
   จํานวนนกัเรียนทัง้หมด  3,604  คน 

   จํานวนอาจารย์ทัง้หมด     405  คน 

   จํานวนเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด   184  คน 
 

 3.18 เวลาเรียน และกาํหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
   เวลาเรียน จนัทร์ - ศกุร์ เวลา 08.00 - 15.45 น. (เว้นวนัหยดุราชการ)  

   ภาคต้น     มิถนุายน - ตลุาคม     รวมเวลาเรียน ประมาณ 18 สปัดาห์  

   ภาคปลาย พฤศจิกายน - มีนาคม รวมเวลาเรียน ประมาณ 18 สปัดาห์ 



บทที่  3 
วิธีดาํเนินการวจิัย 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

  ประชากรที่ ใ ช้ ในการ วิ จัยค รั ้ง นี เ้ ป็ นนัก เ รี ยนช่ วงชั น้ ท่ี  2 โ รง เ รี ยนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา2552 

จํานวนทัง้สิน้ 776 คน เป็นนักเรียนชาย 418 คน และนักเรียนหญิง 358 คน ได้แก่ นักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 258 คน เป็นนกัเรียนชาย 133 คน เป็นนกัเรียนหญิง 125 คน นกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 261 คน เป็นนกัเรียนชาย 145 คน เป็นนกัเรียนหญิง 116 คนและนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 257 คน เป็นนกัเรียนชาย 140 คน เป็นนกัเรียนหญิง 117 คน 
 

 กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2552 

จํานวน 256 คน เป็นนกัเรียนชาย 138 คน และนกัเรียนหญิง 118 คน ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย 44 คน เป็นนกัเรียนหญิง 41 คนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5       

จํานวน  86 คน เป็นนกัเรียนชาย 48 คน เป็นนกัเรียนหญิง 38 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย 46 คน เป็นนกัเรียนหญิง 39 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งชัน้ 

(Stratified Random Sampling) จากประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (Yamane. 1967: 886-887)   

โดยใช้ระดบัชัน้และเพศเป็นชัน้ (Strata)) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

1. ผู้วิจัยจําแนกประชากร ออกเป็น 3 ระดบัชัน้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4    

จํานวน 258 คน  นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่  5 จํานวน 261 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

จํานวน  257 คน 

2. ผู้ วิจยัจําแนกประชากรในแตล่ะระดบัชัน้เป็นเพศ ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

จํานวน 258 คน เป็นนักเรียนชาย  133  คน  เป็นนกัเรียนหญิง 125 คน นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

จํานวน 261 คน เป็นนกัเรียนชาย  145  คน  เป็นนกัเรียนหญิง 116 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

จํานวน 257 คน เป็นนกัเรียนชาย 140 คน เป็นนกัเรียนหญิง 117 คน 
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3. ผู้ วิจัยประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จาก

ตารางของยามาเน่ (Yamane. 1967: 886-887)  พบวา่  ต้องใช้กลุม่ตวัอยา่งจํานวน  256 คน  ดงันัน้ผู้ วิจยั

จงึใช้สดัสว่น  ประชากร : กลุม่ตวัอย่าง = 3 : 1 ผู้ วิจยัจึงสุม่ตวัอย่างได้ดงันี ้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย  44  คน  เป็นนกัเรียนหญิง 41 คน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 จํานวน 

86 คน เป็นนกัเรียนชาย  48  คน  เป็นนกัเรียนหญิง 38 คน และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน   

85 คน เป็นนกัเรียนชาย 46 คน เป็นนกัเรียนหญิง 39 คน 

 ดงัแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามระดบัชัน้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชา          

พลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพฒันา

การศกึษา  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  ซึง่แบง่ออกเป็น 8 ตอน ดงันี ้

 

ระดบัชัน้ 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

ประชากร 
กลุม่

ตวัอยา่ง 
ประชากร กลุม่ตวัอยา่ง ประชากร 

กลุม่

ตวัอยา่ง 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

133 

145 

140 

44 

48 

46 

125 

116 

117 

41 

38 

39 

258 

261 

257 

85 

86 

85 

รวม 418 138 358 118 776 256 



52 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามบคุลกิภาพ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 

ตอนท่ี 8 แบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวชิาพลศึกษา 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้ วิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบันิสยัทางการเรียนวิชาพลศึกษา เพ่ือ

นํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

1.2 ผู้ วิจยัศกึษาแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนของ ประพนน์  ชจํูาปา (2552: 81-83) 

1.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาตามแนวคิดท่ีได้จากข้อ 1.1 

และ 1.2ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Type Scale) 

มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 
 

ตวัอย่าง แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวชิาพลศึกษา 
คําชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา ให้นกัเรียนอ่าน

ข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งช่องใดช่อง

หนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากที่สดุเพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมี

หลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้ 

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง            ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเทจ็จริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
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ข้อ ข้อความ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย จริงน้อย

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้าไมเ่คยขาดเรียนเลย 

 

     

00 ขณะเรียนข้าพเจ้าคิดถึงเร่ือง

อ่ืนๆ 

 

     

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก   ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)           (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5    1 

จริง 4    2 

จริงบ้าง  3    3 

จริงน้อย  2    4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1    5 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่   3.67 – 5.00   หมายถงึ   มีนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาดี 

คะแนนเฉลีย่   2.34 – 3.66   หมายถงึ   มีนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาดีพอใช้ 

คะแนนเฉลีย่   1.00 – 2.33   หมายถงึ   มีนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาไมดี่ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวชิาพลศกึษา 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้วิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการเรียนพลศกึษาเพ่ือ

นํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

2.2 ผู้ วิจยัศกึษาแบบสอบถามแรงจงูใจในการสมคัรเข้าเรียนในหลกัสตูรธรรมศกึษาของ 

ประพนน์  ชจํูาปา (2552: 80-81) 

2.3 ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนพลศกึษาตามแนวคิดท่ีได้จากข้อ 2.1 

และ2.2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert Type Scale) 

มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ  

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 
คาํชีแ้จง  แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา

ให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องวา่ง ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึง่เคร่ืองหมาย

เทา่นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อความ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย จริงน้อย

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้าต้องการเพ่ิมพนูใน

ความรู้ทางด้านพลศกึษา 

     

00 ผู้ปกครองสนบัสนนุให้ข้าพเจ้า

เรียนพลศกึษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)            (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่  3.67 – 5.00  หมายถึง      มีแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษามาก 

คะแนนเฉลีย่  2.34 – 3.66  หมายถึง      มีแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่      1.00 – 2.33  หมายถึง      มีแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาน้อย 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามบุคลกิภาพ 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามบคุลกิภาพตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับคุลิกภาพเพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน

การสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ  

3.2 ผู้วิจยัศกึษาแบบสอบถามบคุลิกภาพของ ศภุาภรณ์ อหนัตะ (2551: 68-69) และ 

ธนะด ี สริุยะจนัทร์หอม (2552: 46-48) 

3.3 ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามบคุลิกภาพตามแนวคิดท่ีได้จากข้อ 3.1 และ 3.2 โดย

ลกัษณะของแบบสอบถามบคุลกิภาพเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตาม

แบบของลเิคอร์ท มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 
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ตวัอย่างแบบสอบถามบุคลกิภาพ 
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบวดัข้อเท็จจริงของนกัเรียน เมื่อนกัเรียนอา่นข้อความแล้วโปรด

ทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งขวามือชอ่งใดชอ่งหนึง่ใน 5 ชอ่ง ท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ  

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 
ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

0 บุคลกิภาพแบบ เอ 
ข้าพเจ้าฝึกทกัษะจนปฏิบตัิได้ก่อนเวลา

ทดสอบเสมอ 

     

00 บุคลกิภาพแบบบี 
ข้าพเจ้าไมช่อบท่ีต้องแขง่ขนักบัผู้ อ่ืน 

     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)           (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 

 



57 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
ใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ อจัฉรา วงศ์วฒันามงคล (2533: 57-58) และ

ในการวิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนน   34 - 65  หมายถงึ   มีบคุลิกภาพแบบ เอ 

 คะแนน   13 – 33  หมายถงึ   มีบคุลิกภาพแบบ บี 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวชิาพลศกึษาของผู้ปกครอง  

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครองตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้

4.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนนุทางการเรียนวิชา      

พลศกึษาของผู้ปกครอง เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

4.2 ผู้ วิจัยศึกษาแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ ปกครองของ 

เสริมศรี  ช่ืนเชวง (2551: 46-47) 

4.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง ตาม

แนวคิดท่ีได้จากข้อ 4.1 และ 4.2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่าตามแนวคิดของ

ลเิคอร์ท (Likert Type Scale) มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวชิาพลศกึษาของผู้ปกครอง 
คําชีแ้จง   แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของ

ผู้ปกครอง ให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ 

ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเทา่นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้ 

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถงึ ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
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ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

0 ผู้ปกครองเรียกข้าพเจ้าให้มาร่วมออกกําลงั

กายทกุครัง้ท่ีมีโอกาส 

     

00 ผู้ปกครองจดัเตรียมอปุกรณ์กีฬาให้ข้าพเจ้า

ทกุครัง้เม่ือข้าพเจ้าอยากออกกําลงักาย 

     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

  (คะแนน)           (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุิงห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้ 

คะแนนเฉลีย่  3.67 – 5.00   หมายถงึ   การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครองมาก 

คะแนนเฉลีย่  2.34 – 3.66  หมายถงึ   การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครองปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33   หมายถงึ    การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครองน้อย 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพในการเรียนวชิาพลศกึษา 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

5.1 ผู้ วิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชา

พลศกึษาเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

5.2 ผู้ วิจัยศึกษาแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพของการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของ  

ชลดา  ยอดอว่ม (2552: 48-49) 

5.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาตามแนวคิด

ท่ีได้จากข้อ 5.1 และ 5.2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ตามแนวคิดของลิเคอร์ท 

(Likert Type Scale) มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวชิาพลศกึษา 
คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาให้

นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง

ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึง่เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดย

มีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้  

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

0 สถานท่ีเรียนมีอากาศปลอดโปร่ง มีอากาศ

ถา่ยเทได้ดี 

     

00 อปุกรณ์กีฬามีจํานวนเพียงพอตอ่การเรียน

การสอน 

     



60 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)           (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และ 

ในการวิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.67 – 5.00    หมายถงึ    ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาดี 

คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.66    หมายถงึ    ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาดีพอใช้ 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33    หมายถงึ    ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาไมดี่ 
 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

ผู้ วิจัยสร้างแบบสอบถามสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษาตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้

6.1 ผู้วิจยัศกึษาเอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั

ครูผู้สอนวิชาพลศกึษาเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

6.2 ผู้ วิจยัศกึษาแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครู ของ เสริมศรี   ช่ืนเชวง 

(2551: 50-52) 

6.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาตาม

แนวคิดท่ีได้จากข้อ 6.1 และ 6.2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่าตามแนวคิดของ

ลเิคอร์ท (Likert Type Scale) มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ  
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ตวัอย่าง แบบสอบถามสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวชิาพลศกึษา  
คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวิชา         

พลศกึษาให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ 

ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริงของนักเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเทา่นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้าเคารพครูเป็นอยา่งดีขณะท่ี 

เรียนวิชาพลศกึษา 

     

00 ครูฟังเหตผุลของผู้ เรียน 

 

     

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

  (คะแนน)           (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.67 – 5.00    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาดี 

คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.66    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาดีพอใช้ 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาไมดี่  
 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามสัมพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบัเพื่อน 

ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

7.1 ผู้วิจยัศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน

เพือ่นํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

7.2 ผู้ วิจยัศกึษาแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนของ ชลดา  ยอดอ่วม 

(2552: 52-53) และแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน ของ เสริมศรี  ช่ืนเชวง  (2551: 52-53) 

7.3 ผู้ วิจัยสร้างแบบสอบถามท่ีได้จาก ข้อ 7.1 และ 7.2 มาสร้างแบบสอบถาม 

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่าตามแนวคิดของ

ลเิคอร์ท (Likert Type Scale) มี 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงบ้าง จริงน้อย และจริงน้อยท่ีสดุ 

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือนประกอบด้วย

ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามนี ้

อย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบั

ข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึง่เคร่ืองหมายเทา่นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
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ข้อ ข้อความ จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้าช่วยเหลอืเพ่ือนเสมอ 

 

     

00 เม่ือข้าพเจ้าปฏิบติัทกัษะไมไ่ด้เพ่ือนชว่ย 

อธิบายและสอนข้าพเจ้า 

     

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก    ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)            (คะแนน) 

จริงท่ีสดุ  5     1 

จริง 4     2 

จริงบ้าง  3     3 

จริงน้อย  2     4 

จริงน้อยท่ีสดุ  1     5 
 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.67 – 5.00    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่นดี 

คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.66    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่นดีพอใช้ 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33    หมายถงึ    สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพือ่นไมดี่ 
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ตอนที่ 8  แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามลกัษณะเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

8.1 ผู้ วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาเพ่ือ

นํามาเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศพัท์เฉพาะ 

8.2 ผู้ วิจยัศึกษาแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนในหลกัสตูรธรรมศึกษาของประพนน์  ชูจําปา 

(2552: 92-95) แบบสอบถามทัศนคติต่อการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิค Hi5 ของธนะดี  สริุยะจันทร์หอม       

(2552: 52-56) และแบบสอบถามทศันคติตอ่สถานบนัเทิงของ ศภุาภรณ์ อหนัตะ (2551: 75-77) 

8.3 ผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาตามแนวคิดท่ีได้จากข้อ 8.1 

และ 8.2 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ตามแนวคิดของลิเคอร์ท(Likert Type Scale) 

โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน มีด้านละ 5 ระดบั ดงันี ้ด้านความรู้ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่

เห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง ด้านความรู้สกึ ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ และ

ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม ได้แก่ เป็นประจํา บอ่ยครัง้ บางครัง้ นาน ๆ ครัง้ และน้อยครัง้ท่ีสดุ 

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
ด้านความรู้ 
คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาด้านความรู้ให้

นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง

ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ เพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมายเท่านัน้ 

โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

เหน็ด้วยอยา่งย่ิง            หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

เหน็ด้วย             หมายถงึ   ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมาก 

ไมแ่น่ใจ                        หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนบ้างไม่

ตรงบ้าง 

ไมเ่ห็นด้วย             หมายถงึ    ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนน้อย 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง        หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนน้อย          

ท่ีสดุ 
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ข้อ ข้อความ เหน็

ด้วย

อยา่ง

ย่ิง 

เหน็ด้วย ไม่

แน่ใจ 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย

อยา่ง

ย่ิง 

0 การเรียนพลศกึษาทําให้ข้าพเจ้าทราบถึง

กฏกติกาของกีฬามากย่ิงขึน้ 

     

00 การเ รียนพลศึกษาทําให้ ข้าพเจ้า เห็น

ความสําคัญของการออกกําลังกายมาก

ย่ิงขึน้ 

     

 
ตวัอย่าง แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
ด้านความรู้สกึ  
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้สกึ ให้

นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง

ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมากท่ีสดุ เพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมายเท่านัน้ โดย

มีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

มากท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมากที่สดุ 

มาก   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนบางครัง้ 

น้อย   หมายถึง  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความรู้สกึของนกัเรียน 

น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความรู้สกึของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้ารู้สกึผอ่นคลายเมื่อเรียนวิชา       

พลศกึษา 

     

00 การเรียนพลศกึษาเป็นสิง่ท่ีสนกุสนาน 
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ตวัอย่าง  แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา 
ด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤตกิรรม 
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทํา

เคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่งชอ่งใดชอ่งหนึ่งใน 5 ชอ่งท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนมากที่สดุ เพียงข้อละ

หนึง่เคร่ืองหมายเทา่นัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลอืก ดงันี ้

 

เป็นประจํา         หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้                                    

ในอนาคตบอ่ยมาก 

บอ่ยครัง้            หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนบอ่ยมาก แตไ่มท่กุครัง้ 

บางครัง้             หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนบ้าง 

นานๆ ครัง้          หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนน้อยครัง้ 

น้อยครัง้ท่ีสดุ      หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤติกรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนน้อยท่ีสดุจนเกือบจะไมเ่กิดขึน้เลย 

 

ข้อ ข้อความ เป็น

ประจํา 

บอ่ยครัง้ บางครัง้ นานๆ 

ครัง้ 

น้อย

ครัง้

ท่ีสดุ 

0 ข้าพเจ้าเตรียมอปุกรณ์กีฬาเม่ือต้องเรียน

วิชาพลศกึษา 

     

00 ข้าพเจ้าชกัชวนบคุคลใกล้ชิดให้ออกกําลงั

กาย 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้ วิจยัตรวจ และให้คะแนนตามความหมายของคําถามในแตล่ะข้อ ดงันี ้

ข้อความท่ีมีความหมายทางบวก   ข้อความท่ีมีความหมายทางลบ 

(คะแนน)    (คะแนน) 

เหน็ด้วยอยา่งย่ิง มากท่ีสดุ เป็นประจํา 5           1 

เหน็ด้วย มาก บอ่ยครัง้  4  2 

ไมแ่น่ใจ ปานกลาง บางครัง้  3  3 

ไมเ่หน็ด้วย น้อย นานๆ ครัง้   2  4 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งย่ิง น้อยท่ีสดุ น้อยครัง้ท่ีสดุ 1  5 
 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การประเมินคา่ความหมายตามแนวคิดของ วิเชียร เกตสุงิห์ (2538: 9) และในการ

วิจยัครัง้นีแ้ปลผลดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 3.67 – 5.00 หมายถงึ มีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

คะแนนเฉลีย่ 2.34 – 3.66 หมายถงึ มีเจตคติปานกลางตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 2.33 หมายถงึ มีเจตคติทางลบตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัดําเนินการเพ่ือหาคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ตามลาํดบัตอ่ไปนี ้

1. ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ  แล้วนําไปหาความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ์ 

(Face Validity) โดยนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวฒิุ 3 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมธิดา  แสนคําเครือ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา  นกัคิม้  และอาจารย์ ดร. มณฑิรา  จารุเพ็ง ตรวจสอบความเหมาะสมทัง้ด้าน

เนือ้หาและภาษาท่ีใช้ในข้อคําถามให้สอดคล้องกับนิยามศพัท์เฉพาะ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 

2. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามซึง่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเ รียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน ท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จากนัน้จงึนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

เพื่อหาคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Item Discrimination)  โดยใช้เทคนิค  25%  กลุม่สงู - กลุม่ต่ํา แล้ว
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ทดสอบด้วย t - test  โดยเลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่า t ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มาเป็น

แบบสอบถามการวิจยั ซึง่ผลของการหาคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถาม มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณ

ค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีค่า t อยู่ระหว่าง     

2.402 - 9.295                             

2.2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 12  ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหวา่ง 2.277 - 5.810 

2.3 แบบสอบถามบคุลิกภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) 

ตามแนวคิดของลเิคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.087 - 5.381   

2.4 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)  มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ 

มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.063 - 5.232 

2.5 แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา  เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีคา่ 

t อยูร่ะหวา่ง  2.640 - 8.881 

2.6 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ 

มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.136 - 6.287  

2.7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกบัเพ่ือน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหวา่ง 2.597 - 5.545 

2.8 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 35 ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหวา่ง 2.503 - 7.372   เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ผลปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 2.8.1 แบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้ เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีคา่ 

t อยูร่ะหวา่ง 2.540 – 7.372 
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 2.8.2 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้สกึ เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ 

มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.503 - 3.924  

 2.8.3 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม  

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 

ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.563 - 7.120  

3. ผู้วิจยันําแบบสอบถามท่ีคดัเลือกแล้วตามข้อ 2 มาหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึง่ผลการหา

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม มีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .901 

3.2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .837 

3.3 แบบสอบถามบคุลกิภาพ มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .901 

3.4 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง มีคา่ความเช่ือมัน่

เทา่กบั  .820 

3.5 แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา  มีค่าความเช่ือมั่น      

เทา่กบั  .901 

3.6 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา มีค่าความเช่ือมัน่

เทา่กบั  .858 

3.7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .936 

3.8 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .951    

เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน ผลปรากฏดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 3.8.1 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาด้านความรู้ มีค่าความเช่ือมัน่ 

เทา่กบั  .907 

 3.8.2 เแบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้สกึ มีค่าความเช่ือมัน่

เทา่กบั  .867 

 3.8.3 แบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม  มี

คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั  .901 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัดําเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูตามลาํดบั ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  ไปย่ืนต่ออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ผู้ วิจยันําแบบสอบถามปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ไปเก็บรวบรวมข้อมลู

กับนักเรียน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ตวัอย่าง ในระหว่างวนัท่ี 15 – 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 จํานวน 280 ฉบบั

และได้รับคืนมาครบทัง้ 280 ฉบบั  

 3. ผู้ วิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 280 ฉบับ ท่ีนักเรียนตอบมาตรวจความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามคือตอบครบทกุข้อ ผลปรากฏว่าสมบรูณ์ 256 ฉบบั จากนัน้จึงนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

256 ฉบบัมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และนําข้อมลูมาวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน โดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

3. วิเคราะห์ปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสง่ผล

ตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 

สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลี่ย (Mean) และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 
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2.1 หาคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (Item Discrimination) ของแบบสอบถามโดยใช้ 

เทคนิค 25% กลุม่สงู – กลุม่ต่ํา แล้วทดสอบด้วย t - test 

2.2 หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา 

(α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

3.1 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยั

ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 

3.2 วิเคราะห์ปัจจยัด้านสว่นตวั ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีสง่ผลตอ่

เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ดงันี ้

 N  แทน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 

X   แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 

S.D. แทน คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

df  แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

SS  แทน ผลบวกกําลงัสองของคะแนนแตล่ะคา่ (Sum of Squares) 

MS  แทน คา่เฉล่ียกําลงัสองของคะแนนแตล่ะคา่ (Mean of Squares) 

t  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา t-distribution 

F  แทน คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา F-Distribution 

R  แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 

r xy  แทน สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งงา่ย 

R2    แทน กําลงัสองของคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 

SEb แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสทิธ์ิตวัพยากรณ์ 

SEest แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

b                แทน คา่สมัประสทิธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

β                แทน คา่สมัประสทิธ์ิของการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Ŷ             แทน คา่สมการพยากรณ์ท่ีแทนคา่ในรูปคะแนนดบิ 

                   Z                แทน คา่สมการพยากรณ์ท่ีแทนคา่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  a  แทน คา่คงท่ีของการพยากรณ์ 

  Y  แทน เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 
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 X1  แทน นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

 X2  แทน แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

 X3  แทน บคุลกิภาพ 

 X4  แทน การสนบัสนนุทางการเรียนวชิาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

 X5  แทน ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา 

 X6  แทน สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

 X7  แทน สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 
    

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน โดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร โดยหาค่า

สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (The Pearson Product  Moment Correlation Coefficient)  

3. วิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ 

เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบง่เป็น 4 ตอน เรียงตามลําดบั ดงันี ้

 ตอนท่ี1 แสดงจํานวนและร้อยละของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ และระดบัชัน้   

ตอนท่ี 2 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก่ นิสยัทางการ

เรียนวิชาพลศกึษา  แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาและบคุลิกภาพ ปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ การ

สนบัสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลกัษณะ

ทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา สมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและ

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน  และเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 3 เสนอผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว  

และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา   เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี 4 เสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนตวั ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่1 แสดงจํานวนและร้อยละของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ และระดบัชัน้ ดงัแสดงผล

การวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง  2 
 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและร้อยละของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามเพศ  และ ระดบัชัน้   

 

ปัจจยัท่ีศกึษา จํานวน ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 138 53.91 

 หญิง 118 46.09 

 รวม 256  100.00 

ระดบัชัน้    

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 85 33.20 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  5 86 33.60 

 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 85 33.20 

 รวม 256 100.00 

 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 256 คน เม่ือ

จําแนกตามเพศ  สว่นใหญ่เป็นเพศชายโดยคดิเป็นร้อยละ 53.91 สว่นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ  46.09  
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 นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดบัชัน้ พบว่า กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

มากท่ีสดุ  คดิเป็นร้อยละ 33.60  รองลงมาคือกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 เท่ากบันกัเรียน

ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  คดิเป็นร้อยละ 33.20 

  

ตอนที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านสว่นตวั ได้แก่ นิสยัทางการ

เรียนวิชาพลศึกษา  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษาและบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่   

การสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ ปกครอง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่  

ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา

และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือน และเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  ดงัแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูในตาราง  3 
 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้านส่วนตวั ปัจจัยด้านครอบครัว     

ปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  และเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจยั 

คา่เฉลี่ย 

( X ) 

คา่สว่น

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปลผล 

1. นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 3.72 .636 ดี 

2. แรงจงูใจในการเรียนพลศกึษา 3.69 .728 มาก 

3. บคุลกิภาพ 3.73 .443 บคุลกิภาพแบบ เอ 

4. การสนบัสนนุทางการเรียนวชิาพลศกึษาของผู้ปกครอง 3.78 .543 มาก 

5. ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา 3.90 .695 ดี 

6. สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 3.81 .601 ดี 

7. สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 3.82 .605 ดี 

8. เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 3.98 .555 ทางบวก 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีนิสัยทางการเรียนวิชาพลศึกษาดี         

มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษามาก มีบุคลิกภาพแบบเอ มีการสนบัสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษา

ของผู้ปกครองมาก มีลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาดี มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน

กับครูผู้สอนวิชาพลศึกษาดี  มีสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือนดีและมีเจตคติทางบวกต่อการ

เรียนวิชาพลศกึษา  

 

 ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว  

และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  ดงัแสดงในตาราง  4 

 

ตาราง  4  แสดงผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสว่นตวั ปัจจยัด้านครอบครัว  และปัจจยั

ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กับเจตคติต่อการเรียน  วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05      

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

X1 1.00 .400** .401** .254** .377** .424** .415** .446** 

X2  1.00 .409** .408** .431** .394** .494** .560** 

X3   1.00 .419** .159* .321** .507** .479** 

X4    1.00 .463** .446** .456** .531** 

X5     1.00 .627** .373** .619** 

X6      1.00 .409** .644** 

X7       1.00 .570** 

Y        1.00 
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  จากตาราง 4 พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของ

นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา        

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั  ได้แก่ นิสยัทางการ

เรียนวิชาพลศกึษา (X1) แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) บคุลิกภาพ (X3) การสนบัสนนุทางการ

เรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง (X4) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา (X6) และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน          

กบัเพ่ือน (X7) 
  

ตอนที่  4 เสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

โดยใช้วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดงัแสดงในตาราง     

5 – 6  
 

ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชา    

พลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

Regression 5 49.759 9.952 86.277** 

Residual 250 28.837 .115  

Total 255 78.596   
 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 

 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า มีปัจจัยจํานวน 5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ     

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั.01  

ผู้วิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วง

ชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Stepwise Multiple Regression Analysis)    

ดงัรายละเอียดในตาราง 6 
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ตาราง 6  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ 

ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร  

 

ปัจจยั b SEb β R R2 F 

x6 .247 .048 .282 .644 .415 180.382** 

x6  x7 .237 .045 .268 .727 .528 141.715** 

X6  X7 X5 .225 .041 .189 .761 .578 115.244** 

X6  X7 X5X3 

X6  X7 X5X3 X2 

.161 

.129 

.058 

.036 

.176 

.169 

.784 

.796 

.615 

.633 

100.099** 

86.277** 

   a      =   .184    

   R      =   .796    

   R2     =   .633    

   SEest =   .339    

 

** มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 

 จากตาราง 6  พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 5 ปัจจยั  โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผล

มากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา (X6) 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน (X7) ลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) 

บคุลิกภาพ (X3) และแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) ซึง่ปัจจยัทัง้ 5 นี ้สามารถร่วมกนัอธิบาย

ความแปรปรวนของเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 

63.30  และได้นําคา่สมัประสทิธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนสมการได้ดงันี ้

 สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนดิบ  

ได้แก่ 

  Ŷ  =   .184 +.247X6 + .237X7 + .225X5 + .161X3 + .129X2 
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 สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนน

มาตรฐาน  ได้แก่ 

  Z  =    .282X6 + .268X7 + .189X5 + .176X3 + .169X2 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5  
สรุปผล  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตวั ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ี

ส่ งผลต่อ เจตคติต่อการ เ รียนวิชาพลศึกษาของนัก เ รียน ช่วงชั น้ ท่ี  2  โ รง เ รียนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานของการศกึษาค้นคว้า 
1. ปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมี

ความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนส่งผลต่อ   

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากร 
  ประชากรท่ี ใช้ ในการวิจัยครั ง้นี เ้ ป็นนักเ รียนช่วงชั น้ ท่ี  2 โรงเ รียนสาธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา

2552 จํานวนทัง้สิน้ 776 คน เป็นนกัเรียนชาย 418 คน และนกัเรียนหญิง 358 คน ได้แก่ นกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 258 คน เป็นนกัเรียนชาย 133 คน เป็นนกัเรียนหญิง 125 คน นกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 261 คน เป็นนกัเรียนชาย 145 คน เป็นนกัเรียนหญิง 116 คนและนกัเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 257 คน เป็นนกัเรียนชาย 140 คน เป็นนกัเรียนหญิง 117 คน 
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 กลุ่มตวัอย่าง 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 

2552 จํานวน 256 คน เป็นนักเรียนชาย 138 คน และนักเรียนหญิง 118 คน ได้แก่ นักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย 44 คน เป็นนกัเรียนหญิง 41 คนนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 86 คน เป็นนกัเรียนชาย 48 คน เป็นนกัเรียนหญิง 38 คน และนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 6 จํานวน 85 คน เป็นนกัเรียนชาย 46 คน เป็นนกัเรียนหญิง 39 คนซึง่ได้มาโดย

วิธีการสุม่แบบแบง่ชัน้ (Stratified Random Sampling) จากประชากรท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

(Yamane. 1967: 886-887) โดยใช้ระดบัชัน้และเพศเป็นชัน้ (Strata) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชา     

พลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ซึง่แบง่ออกเป็น 8 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหวา่ง 2.402 - 9.295   มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .901                      

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่น

ประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 12  ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหวา่ง 2.277 - 5.810  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .837 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามบุคลิกภาพ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Raiting 

Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t อยู่ระหว่าง 2.087 - 5.381  

มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .901 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)            

มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.063 - 5.232  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .820 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ  

มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง  2.640 - 8.881   มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .901 

 



82 
 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา เป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี         

5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.136 - 6.287   มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .858  

ตอนท่ี 7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา

สว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t 

อยูร่ะหวา่ง 2.597 - 5.545  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .936 

ตอนท่ี 8 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 35 ข้อ มีคา่ t อยู่

ระหว่าง 2.122 - 7.120   มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .951 เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน ผลปรากฏ   

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 8.1 แบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้ เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคดิของลเิคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ  มีคา่ t 

อยูร่ะหวา่ง 2.540 – 7.372  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .907 

 8.2 แบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้สกึ เป็นแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสว่นประมาณคา่ (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบั จํานวน 11 ข้อ   

มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.503 - 3.924  มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .867 

 8.3 แบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรม  

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Raiting Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert)      

มี 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ มีคา่ t อยูร่ะหวา่ง 2.563 - 7.120 มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  .901 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัดําเนินการเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูตามลําดบั ดงันี ้

1. ผู้วิจยันําหนงัสือขอความอนเุคราะห์เพ่ือการวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ไปย่ืนต่ออาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 

2. ผู้วิจยันําแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษา ไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา      

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ในระหว่างวนัท่ี 15 – 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 

จํานวน 280 ฉบบัและได้รับคืนมาจํานวน 280 ฉบบั  
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 3. ผู้ วิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 280 ฉบบั ท่ีนักเรียนตอบมาตรวจความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามคือตอบครบทกุข้อ ผลปรากฏวา่สมบรูณ์ 256 ฉบบั จากนัน้จงึนําแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ 

256 ฉบบัมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้และนําข้อมลูมาวิเคราะห์ทางสถิตติอ่ไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน โดยการหาคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้าน

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

3. วิเคราะห์ปัจจยัด้านส่วนตวั ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ี

ส่ งผลต่อ เจตคติต่อการ เ รียนวิชาพลศึกษาของนัก เ รียน ช่วงชั น้ ท่ี  2  โ รง เ รียนสา ธิตแห่ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ นิสัยทางการเรียนวิชา       

พลศกึษา (X1) แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) บคุลิกภาพ (X3) การสนบัสนนุทางการเรียนวิชา

พลศึกษาของผู้ ปกครอง (X4)  ลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) สัมพันธภาพ

ระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6)  และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน (X7) 

2. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 5 ปัจจยั โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ี

สง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6) สมัพนัธภาพระหวา่ง

นกัเรียนกับเพ่ือน (X7) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) บุคลิกภาพ (X3) และ

แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) ซึง่ปัจจยัทัง้ 5 นี ้ สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 63.30  
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3.  สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีดงันี ้

3.1  สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร    

ในรูปคะแนนดบิ ได้แก่ 

 

  Ŷ  =   .184 +.247X6 + .237X7 + .225X5 + .161X3 + .129X2  

 

3.2  สมการพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร    

ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ 

 

Z  =    .282X6 + .268X7 + .189X5 + .176X3 + .169X2 

 

อภปิรายผลการศกึษาค้นคว้า 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีสรุปข้างต้น พบวา่ 

1.  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 7 ปัจจัย ได้แก่ นิสัยทางการเรียนวิชา       

พลศกึษา (X1) แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) บคุลิกภาพ (X3) การสนบัสนนุทางการเรียนวิชา

พลศกึษาของผู้ปกครอง (X4) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา (X5) สมัพนัธภาพระหว่าง

นกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6) และสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน (X7) ซึง่เป็นไปตาม

สมมตฐิานข้อท่ี 1 ผู้วิจยัจงึอภิปรายผลดงันี ้

1.1 นิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อการเรียน

วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่านกัเรียน

ท่ีมีนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาดี มีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ี

มีนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษาดี เป็นนกัเรียนท่ีมีความพอใจและความมุ่งมัน่ท่ีจะศกึษาหาความรู้ให้

ประสบความสําเร็จ พฤติกรรมท่ีนกัเรียนกระทําอยู่เป็นประจําเก่ียวกบัการเรียนวิชาพลศกึษานัน้ทําให้

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ มีการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะเรียน      
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มีการเตรียมเคร่ืองแต่งกาย และอปุกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเข้าชัน้เรียน มีความตัง้ใจ เอาใจใส่ใน

การเรียน ศกึษาและทบทวนสิง่ท่ีได้เรียนมาในชัว่โมงวิชาพลศกึษาเพ่ือนํามาฝึกซ้อมทกัษะตา่ง ๆ ทัง้ใน

และนอกชัน้เรียนอย่างสม่ําเสมอ ซักถามขัน้ตอนในการฝึกซ้อมกับอาจารย์ผู้ สอนทัง้ภายใน และ

ภายนอกห้องเรียน ดงันัน้ นกัเรียนจงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของศภุาภรณ์ อหนัตะ (2551: 97) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยั

ท่ีสง่ผลตอ่ทศันคตติอ่สถานบนัเทิงของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียน เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นิสยัทางการเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ

ทศันคติตอ่สถานบนัเทิงของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดงันัน้นิสยัทางการเรียนวิชาพลศึกษาจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการเรียนวิชา  

พลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

1.2 แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคตติอ่การเรียน

วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่ นกัเรียน

ท่ีมีแรงจงูใจในการเรียนพลศกึษามาก  มีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นีเ้พราะนกัเรียน

ท่ีมีแรงจงูใจในการเรียนพลศกึษามาก เป็นนกัเรียนท่ีมีความตัง้ใจ  กระตือรือร้น  มีความปรารถนาท่ีจะ

เรียนรู้ในวิชาพลศกึษา เน่ืองจากการท่ีได้รับคําชมเชยจากผู้ปกครอง อาจารย์  และการยอมรับจากกลุม่

เพ่ือน จงึเลง็เห็นประโยชน์ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดกบัตนเอง สิง่เหลา่นีล้้วนเป็นแรงผลกัดนัให้นกัเรียนตัง้ใจเรียน

เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ในวิชาพลศกึษา ดงันัน้ นกัเรียนจงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของประพนน์ ชจํูาปา (2552: 113-114) ได้ศกึษาเร่ือง  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม        

วดัพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ผลการศกึษาพบวา่แรงจงูใจในการสมคัรเรียนใน

หลักสูตรธรรมศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ เจตคติต่อการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของ

นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดงันัน้แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติตอ่การเรียนวิชา   

พลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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1.3 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของ

นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่า นกัเรียนท่ีมีบุคลิกภาพ

แบบ เอ มีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ีมีบคุลิกภาพแบบ เอ เป็นคน

ท่ีรักความก้าวหน้า ชอบฟันฝ่าอุปสรรค ชอบทํางานให้ประสบความสําเร็จ ทํางานด้วยความรวดเร็ว     

มีความมานะพยายามในการทํางาน พฤติกรรมดงักลา่วส่งผลทําให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เน่ืองจากวิชาพลศกึษาเป็นวิชาท่ีต้องใช้ทกัษะต้องขยนัฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความชํานาญ ดงันัน้ นกัเรียน

จงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของเสริมศรี  ช่ืนเชวง(2551: 73 -74) ได้ศกึษาเร่ือง  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนชุฎา 

สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลของการศกึษาพบวา่บคุลกิภาพ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

เจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดงันัน้บคุลิกภาพจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียน

ช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร  

1.4 การสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง มีความสมัพนัธ์ทางบวก

กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

แสดงว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครองมาก มีเจตคติทางบวก

ต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ทัง้นีเ้พราะนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของ

ผู้ปกครองมาก มักได้รับความเอาใจใส่ต่อการเรียนจากผู้ ปกครองเป็นอย่างดี เช่น การสนับสนุน

ทางด้านวตัถ ุ ผู้ปกครองก็จะจดัหาอปุกรณ์การเรียนและเคร่ืองแตง่กาย ตามความจําเป็นทางการเรียน

ของนกัเรียน ได้รับคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียน ได้รับกําลงัใจ ความห่วงใยอย่างใกล้ชิดจาก

ผู้ปกครอง สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียน ดงันัน้ นกัเรียน

จงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของวรรณวิภา ช่ืนสงวน (2552: 89 - 90) ได้ศกึษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ในการเรียนร่วมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2  

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนด้านการเรียนของผู้ ปกครอง มีความสัมพันธ์
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ทางบวกกบัการรับรู้ในการเรียนร่วมกบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดงันัน้การสนบัสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครองจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  

1.5 ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคตติอ่

การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยั

และพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แสดงว่า 

นักเรียนท่ีได้รับลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษาดี มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศึกษา   

ทัง้นีเ้พราะลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา มีสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไปในการเรียนท่ีดี 

เช่น อาคารสถานท่ีท่ีสะอาด มีอากาศถ่ายเทดี ปราศจากเสียงและสิง่รบกวน มีขนาดของสถานท่ีเรียนท่ี

เหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัยท่ีดี มีแหล่งความรู้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 

ห้องสมดุมีหนงัสือเพียงพอกบัการค้นคว้า ตลอดจนส่ือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนมีความหลากหลาย

เหมาะสมต่อการเรียน และจํานวนเพียงพอกับนกัเรียน ทําให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนและ

สนกุกบัการเรียน ดงันัน้ นกัเรียนจงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของนนัทวิทย์  เผา่มหานาคะ (2548: 63) ได้ศกึษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่การประกอบวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทาง

กายภาพในการเรียน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตโชติเวช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อ

การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยั

และพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1.6 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศึกษา มีความสมัพนัธ์ทางบวก

กับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

แสดงว่า นกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาดี มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศกึษา   

ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัครูผู้สอนวิชาพลศึกษาดี มกัได้รับการดแูลและเอาใจใส่ การให้
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คําปรึกษาและชีแ้นะแก่นกัเรียนทัง้ในด้านคําพดู กริยา ท่าทาง สีหน้าท่ียิม้แย้มแจ่มใส การให้ความรัก 

ความเมตตาอย่างจริงใจ และมีเหตุผลด้วยความสม่ําเสมอของครู พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลทําให้

นกัเรียนให้ความเคารพ เช่ือฟังครูผู้สอนวิชาพลศกึษา ตัง้ใจเรียน และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

วิชาพลศกึษา ซกัถามครูเม่ือมีข้อสงสยัด้านการเรียนในวิชาพลศกึษา ทําให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั

ระหวา่งนกัเรียนกบัครูผ้สอนวิชาพลศกึษา การเรียนการสอนวิชาพลศกึษาจึงมีบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง

ระหวา่งครูกบันกัเรียน ดงันัน้ นกัเรียนจงึมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของวิรชาม์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ (2547: 44 ) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 โรงเรียนวดัราชโอรส   

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าการท่ีครูมีความเมตตากรุณา เห็นใจนกัเรียน สนใจ

นกัเรียนอย่างสม่ําเสมอ มีความยตุิธรรม ตลอดจนมีความสมัพนัธ์อนัดีกบันกัเรียน ทําให้นกัเรียนรักท่ี

จะเรียนและสง่ผลให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน 

 ดงันัน้สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษาจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ

เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

1.7 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติต่อการ

เรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 แสดงว่า นกัเรียน

ท่ีมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ทัง้นีเ้พราะนักเรียนท่ีมี

สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนดี จะมีการช่วยเหลือพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกนัและทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในกลุ่มเพ่ือน เพ่ือให้เกิดความสําเร็จด้านการเรียน ก็ย่อมส่งผลทําให้นกัเรียน

เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเรียน การทํางาน ด้านส่วนตวั  

และเป็นการทํากิจกรรมร่วมกนัในกลุม่เพ่ือนเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จด้านการเรียน การเรียนของนกัเรียนก็

จะเกิดปัญหาน้อยหรือไม่ปัญหาตา่ง ๆ  เลย  จากความสมัพนัธ์อนันี ้นกัเรียนจึงมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียน

วิชาพลศกึษา 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวจิยัของเสริมศรี  ช่ืนเชวง (2551: 77) ได้ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลของการศึกษาพบว่าสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน                

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยาม      

กลการนชุฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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 ดงันัน้สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือนจึงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัเจตคติตอ่การเรียน

วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มี 5 ปัจจยั โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสดุไปหาปัจจยัท่ี

สง่ผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา (X6) สมัพนัธภาพระหวา่ง

นกัเรียนกับเพ่ือน (X7) ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา (X5) บุคลิกภาพ (X3) และ

แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา (X2) อภิปรายผลได้ดงันี ้

2.1 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียน

วิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ

พฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอนัดบัแรก

แสดงว่า นกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาดี ทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการ

เรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ีมีสมัพนัธภาพกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาดี มกัได้รับความสนใจ

ความเป็นกนัเอง  ความเอาใจใส่  ตลอดจนคําปรึกษาและคําชีแ้นะจากครูผ้สอนวิชาพลศึกษาทัง้ใน

ด้านการเรียนท่ีเก่ียวกบัวิชาพลศกึษาและปรึกษาปัญหาด้านสว่นตวั ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ครูจึงมีอิทธิพลตอ่บคุลิกภาพ จิตใจและความประพฤติของนกัเรียน ทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกต่อ

การเรียนวิชาพลศกึษา ดงัท่ีนารี โนภิระ (2536: 74) กลา่วว่า สมัพนัธภาพระหว่างครูกบันกัเรียนถือว่า

สําคัญท่ีสุด นอกจากด้านการเรียนการสอนและการให้การอบรมแก่นักเรียนแล้ว ครูยังต้องมี

สมัพนัธภาพท่ีดีกบันกัเรียน ส่งเสริมให้กําลงัใจ ให้คําแนะนํา มีความเมตตากรุณา มีเหตผุล  มีบคุลิกภาพท่ีดี   

ให้ความรัก ความอบอุน่ เพ่ือให้เดก็ปรับตวัได้ดี และเสริมสร้างความสมบรูณ์ทางจิตใจให้แก่เดก็  
ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของวิรชาม์ กุลเพิ่มทวีรัชต์ (2547: 44) ได้ศึกษา

เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 

โรงเรียนวดัราชโอรส เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การท่ีครูมีความเมตตากรุณา 

เห็นใจนักเรียน สนใจนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ มีความยุติธรรม ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับ

นักเรียน ทําให้นักเรียนรักท่ีจะเรียนและส่งผลให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน จึงทําให้

นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษาจงึเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติ

ต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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2.2 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือน สง่ผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของ

นักเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    

เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 เป็นอนัดบัสอง แสดงว่า นกัเรียนท่ี

มีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนดี ทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นีเ้พราะ นกัเรียน

ท่ีมีสัมพันธภาพกับเพ่ือนดี จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือ พบปะพูดคุยกัน            

มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ให้การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ด้านการเรียน การทํางาน ด้านสว่นตวั การห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมกนั ซึง่การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั

สง่ผลทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา ดงัท่ีจินตนา  ยนิูพนัธ์ (2533) กลา่วว่า 

กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชดั ซึ่งลกัษณะของกลุ่มจะมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิทางการเรียน ถ้ากลุ่มเพ่ือนมีบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง เข้าอกเข้าใจกนั ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

ผู้ เรียนมกัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีด้วย เม่ือสงัคมกลุม่เพ่ือนดี นกัเรียนก็จะได้รับ

อิทธิพลจากเพ่ือนไปด้วย หากพฤติกรรมด้านสงัคมกลุ่มเพ่ือนไม่ดีก็จะส่งผลกระทบตอ่สภาพร่างกาย

จิตใจและการเรียนรู้ของนกัเรียน   

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของเสริมศรี  ช่ืนเชวง (2551: 77) ได้ศึกษาเร่ือง  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนชุฎา 

สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ผลของการศกึษาพบว่า การมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างนกัเรียน

กบัเพ่ือนทําให้เกิดความสบายใจ อบอุ่นใจ มีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ห่วงใยและไว้วางใจกนั เม่ือมี

ปัญหาทัง้ในด้านการเรียนและด้านส่วนตัวก็สามารถปรึกษาเพ่ือนได้ จากความสัมพันธ์ดังกล่าว 

นกัเรียนจึงสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และชอบท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ จึงทําให้นกัเรียนมีเจตคติ

ทางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนจึงเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชา

พลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2.3 ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา สง่ผลตอ่เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษา

ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอนัดบัสาม แสดงว่า นกัเรียนท่ี

ได้รับลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาดี  ทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชา

พลศึกษา ทัง้นีเ้พราะนักเรียนท่ีได้รับลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษาดี จะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาพลศกึษาท่ีดี เช่น  มีสนามกีฬาท่ีใช้มีความปลอดภยั  มีอปุกรณ์ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกท่ีมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน สนามกีฬามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาบางชนิดต้องการพืน้ท่ีสําหรับการฝึกทกัษะทางด้านกีฬา จงึต้องมีพืน้ท่ีพอเพียง

ตอ่ความต้องการของนกัเรียน  สถานท่ีเรียนสะอาด  มีแหล่งความรู้เพียงพอกบัความต้องการ มีขนาด

ของห้องเรียนท่ีเหมาะสม ตลอดจนสื่อและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนมีความหลากหลายและเหมาะสม

ต่อการเรียน จึงทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ดงัท่ีอารี พนัธ์มณี (2546: 290) 

กล่าวว่า สถานการณ์ในชัน้เรียนท่ีอาจทําให้นักเรียนเบ่ือ ไม่พอใจ ขัดแย้ง ควรหาทางลดหรือขจัด 

เพราะ เป็นสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน อาจทําให้ไม่เข้าใจบทเรียน ตอบคําถามไม่ได้ 

ความไมส่ะดวกสบายกาย เช่น แสงสว่างไม่พอ มีเสียงรบกวนอากาศถ่ายเทไม่สะดวก มองกระดานดํา

ไมช่ดัเจน ไม่ได้ยินเสียงครูพดู ต้องหยดุทํางานท่ีกําลงัสนใจอยู่ลงกลางคนั ถกูทดสอบในสิ่งท่ีครูไม่เคย

สอน หรือไมเ่คยกลา่วถึงมาก่อน บทเรียนยากเกินความสามารถ ตลอดจนการจดัให้อยู่ในกลุม่นกัเรียน

ท่ีมีความสามารถแตกตา่งจากเพ่ือน ๆ มากเกินไป สอดคล้องกบั  วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2536: 292 - 293) 

ได้กล่าวว่า ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ถ้าจัดได้เหมาะสม

เพียงพอ จะช่วยให้การปฏิบตัิงานของครูเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยสถานท่ีเป็นปัจจยัสําคญัต่อการ

เรียนการสอนและการบริหารชัน้เรียนด้วยกนั ถ้าครูจดัได้เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการ

สอนเป็นอยา่งดี   

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจยัของปิยรัตน์  จนัทร์เรือง (2552: 104) ได้ศึกษา 

ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความวิตกกงัวลในการศกึษาตอ่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิบลูอปุถมัภ์ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับลกัษณะทางกายภาพทางการเรียนดี 

ทําให้มีความวิตกกังวลในการศึกษาน้อย เพราะ ถ้าโรงเรียนมีบรรยากาศในการเรียนดี มีการถ่ายเท

อากาศในห้องเรียนดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีอปุกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกบันกัเรียนทํา

ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี จงึทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษาจึงเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การ

เรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 

2.4 บคุลิกภาพ ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นอันดบัส่ี แสดงว่า นักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ เอ ทําให้

นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา  ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนท่ีมีบคุลกิภาพแบบเอ เป็นคนท่ี

กระตือรือร้น ทํางานด้วยความรวดเร็ว ทนไมไ่ด้กบังานท่ีลา่ช้า ไมช่อบการรอคอย ชอบการแข่งขนั จะมี

ความเพียรพยายามในการทํางาน เพ่ือประสบความสําเร็จ รักความก้าวหน้า มีความมานะพยายามใน
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การทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จ ชอบฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพ่ือให้เกิดสมัฤทธ์ิผล 

ชอบทํางานด้วยความรวดเร็ว จงึทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา  

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของเนตรชนก พุ่มพวง (2546 : 77) ได้ศกึษาตวัแปร

ท่ีเก่ียวข้องกับลกัษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ เอ มีลกัษณะมุ่ง

อนาคตมาก บคุลกิภาพจงึทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้บคุลิกภาพจึงเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียนช่วง

ชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เขตจตุจักร  

กรุงเทพมหานคร 

2.5 แรงจงูใจในการเรียนพลศกึษา ส่งผลตอ่เจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียน

ช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศึกษา เขตจตจุกัร  

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เป็นอันดับห้า แสดงว่า การท่ีนักเรียนมี

แรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษามาก ทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนวิชาพลศกึษา ทัง้นี ้

เพราะนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษามาก จะเป็นแรงผลกัดนัท่ีทําให้นกัเรียนมีความ

สนใจ และตัง้ใจท่ีจะศกึษาเลา่เรียนให้ประสบผลสําเร็จ จึงทําให้นกัเรียนมีเจตคติทางบวกตอ่การเรียน

วิชาพลศกึษา ดงัท่ี ชชีูพ ออ่นโคกสงู (2550: 90) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่าเป็นพลงัท่ีกระตุ้นให้ทํา

พฤติกรรมไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีต้องการ หรืออาจกลา่วได้ว่า แรงจงูใจประกอบด้วยพลงั และทิศทาง เช่น 

เราต้องการได้เกรด เอ จากการสอบ เราจงึพยายามมุ่งมัน่ในการศกึษาหาความรู้อย่างกระตือรือร้น จน

สอบได้เกรด เอ ในท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับ ลกัขณา สริวฒัน์ (2549: 74) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีถูกกระตุ้นโดยแรงขบัของแต่ละบุคคล เพ่ือสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง และ

ร่างกายอาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอนัเกิดจากแรงขบันัน้ ๆ ได้ 

ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ  เบ็ญจวรรณ เหมือนสวุรรณ (2547: 109) ท่ีได้

ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเปียโนให้ได้เกณฑ์มาตรฐานชัน้สูงของผู้ เรียนเปียโนใน

สถาบนัดนตรีเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติต่อการเล่นเปียโนส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการเลน่เปียโนให้ได้เกณฑ์มาตรฐานชัน้สงู ดงันัน้ นกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษามาก 

จงึทําให้นกัเรียนมีเจตคตทิางบวกตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

ดงันัน้แรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษาจึงเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชา       

พลศกึษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยครัง้นี  ้สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร  

กรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายเก่ียวกับการ

เรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา   เขตจตจุกัร  

กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การเรียนการสอนนัน้สอดคล้องเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ดังนัน้  

ผู้บริหาร คณาจารย์  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาและส่งเสริมปัจจยัท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียน

วิชาพลศึกษาของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและ

พฒันาการศกึษา เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 ปัจจยั โดยเรียงลําดบัจากปัจจยัท่ีสง่ผลมากท่ีสดุ

ไปหาปัจจัยท่ีส่งผลน้อยท่ีสุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา 

สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกับเพ่ือน  ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา  บุคลิกภาพ   

และแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา  ผู้วิจยัขอเสนอแนะดงันี ้

1.1 ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา  สามารถพยากรณ์

เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาได้เป็นอนัดบัแรก ดงันัน้  ผู้บริหาร และครู ควรจดักิจกรรมท่ีมีการ

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนักบันกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียนเพ่ือเป็นการสร้างมิตรภาพของนกัเรียนกบัครูให้มี

ความแน่นแฟ้นมากขึน้  สมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูท่ีดี  มีความเป็นกันเอง  หรือเป็นแบบ

ประชาธิปไตยมีผลตอ่การเรียนรู้และการรับรู้ท่ีดีของนกัเรียนให้เพิ่มขึน้ 

1.2 ปัจจัยด้านสมัพนัธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน สามารถพยากรณ์เจตคติต่อการ

เรียนวิชาพลศกึษาได้เป็นอนัดบัสอง ดงันัน้  ผู้บริหาร  และครู ควรสง่เสริมความสมัพนัธ์และสนบัสนนุ

ให้มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกนั เพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาตนเอง ฝึกความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ  

รู้จกัเสียสละ  รู้จกัแลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือพึ่งพากนัทัง้ด้านการเรียนและ

การทํางานเป็นทีม  ทําให้นกัเรียนดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

1.3 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา  สามารถพยากรณ์เจตคติ

ต่อการเรียนวิชาพลศึกษาได้เป็นอันดับสาม ดังนัน้ ผู้ บริหาร และครู ตลอดจนผู้ ปกครองและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกับนกัเรียนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมและพฒันาลกัษณะทางกายภาพใน

การเรียนให้เหมาะสม  โดยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนควรมีบริเวณกว้างขวาง สะอาด   

มีอากาศถ่ายเท  มีการรักษาความปลอดภยัท่ีดี มีแหล่งความรู้เพียงพอกับความต้องการ ห้องสมดุมี

หนงัสือเพียงพอกบัการค้นคว้า  มีขนาดของสถานท่ีเรียนเหมาะสมกบัการเรียน ไม่มีเสียงรบกวนจาก

ภายนอก ร่มร่ืน เย็นสบาย อีกทัง้ยังต้องคํานึงถึงส่ือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียน ต้องมีความ
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หลากหลายและเหมาะสมตอ่การเรียนวิชาพลศกึษา  มีความเพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน ไม่ชํารุด และ

มีความเหมาะสมกบัการเรียนการสอน   

1.4 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ สามารถพยากรณ์เจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษาได้เป็น

อนัดบัส่ี  ดงันัน้ผู้บริหาร และครู ควรจดัการเรียนการสอนให้มีการพฒันาบคุลิกภาพของนกัเรียนเอาใจ

ใส่ในการเรียน ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีการวางแผนการเรียน และการจัดระบบการเรียน เน้นให้

นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสวงหาความรู้ รู้จกัแบ่งเวลาในการเรียนรู้ และพฒันาการเรียนของตนอยู่

เสมอ 

1.5 ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา สามารถพยากรณ์เจตคติต่อการเรียน

วิชาพลศกึษาได้เป็นอนัดบัห้า ดงันัน้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง  ๆรวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบันกัเรียน 

ควรเสริมสร้างแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียน เพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจในการเรียนวิชา

พลศกึษา  อีกประการหนึ่ง คือ การแจ้งวตัถปุระสงค์ของการเรียนท่ีนกัเรียนจะได้รับตลอดการเรียน 

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงัจากท่ีได้ศกึษาแล้ว ตามหลกัสตูร ให้นกัเรียนทราบว่าจะได้รับ

สารประโยชน์ และสิทธิท่ีพงึได้ เพ่ือให้นกัเรียนได้เห็นคณุคา่ ความสําคญั และมีเป้าหมายในการเรียน

วิชาพลศกึษาอย่างชดัเจน ฉะนัน้ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ รวมทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั

นกัเรียน จงึควรสร้างเสริมและพฒันาให้นกัเรียนมีแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษายิ่งขึน้ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1  ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืน ท่ีเ ก่ียวข้องกับเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา เช่น 

ประสบการณ์ของครูท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความถนดัทางการ

เรียน เป็นต้น 

2.2  ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนกับวิชาอ่ืนๆ เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ ศลิปะ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคติตอ่การ

เรียนมากยิ่งขึน้  

2.3 ควรนําปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชาพลศึกษา ทัง้  5 ปัจจัย  ได้แก่ 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้ สอนวิชาพลศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน  

ลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในการเรียนพลศึกษาไป

พฒันาเพ่ือใช้ปรับพฤติกรรมของนกัเรียน โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยา เช่น กลุม่สมัพนัธ์ บทบาทสมมต ิ

และเทคนิคแมแ่บบ เป็นต้น เพ่ือพฒันาเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาของนกัเรียน 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
เร่ือง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษา  ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 2 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วจิัยและพฒันาการศกึษา  

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
 
คาํชีแ้จง 

 แบบสอบถามชดุนีมี้วตัถปุระสงค์  เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา

ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี  2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา  

เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร การตอบแบบสอบถามนี ้ ไม่มีข้อถกูหรือผิดและไม่มีผลกระทบต่อการ

เรียนแต่อย่างใดคําตอบทัง้หมดจะเก็บไว้เป็นความลับ  จะมีการประมวลผลและนําเสนอผลการ

ศกึษาวิจยัในภาพรวมเท่านัน้ 

แบบสอบถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น  8  ตอน  ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามบคุลกิภาพ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 6 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

ตอนท่ี 7 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน 

ตอนท่ี 8 แบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

 

 ผู้วิจยัขอความร่วมมือนกัเรียนตอบให้ตรงกบัความรู้สกึและความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ

และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

  

     ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

                     นายศรัณย์     ร่ืนณรงค์ 

          นิสติปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศกึษา 

                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียนวิชาพลศึกษา 
    คําชีแ้จง  แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศึกษา ให้นกัเรียน

อ่านข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่าง 

ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมายเท่านัน้ 

โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้ 

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง            ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 นักเรียนตัง้ใจเรียนโดยไม่คิดถึงเ ร่ืองอ่ืนๆ 

ขณะเรียนวิชาพลศกึษา 

     

2 นกัเรียนจะฝึกซ้อมทกัษะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ

เตรียมตวัก่อนสอบวิชาพลศกึษา 

     

3 เม่ือนกัเรียนขาดเรียนวิชาพลศกึษา  นกัเรียน

รีบสอบถามเนือ้หาท่ีเรียนจากเพ่ือนหรือครู 

     

4 เ ม่ือนัก เ รียนมีข้อสงสัยในการเ รียนวิชา  

พลศึกษา นกัเรียนจะรีบสอบถามจากครูหรือ

เพ่ือนทนัที 

     

5 นกัเรียนฝึกซ้อมทกัษะต่าง ๆ ท่ีได้เรียนในวิชา

พลศกึษานอกชัน้เรียน 

     

6 นกัเรียนรู้สึกเบ่ือหน่าย  เม่ือครูมอบหมายให้

ค้นคว้าหรือฝึกซ้อมเพิ่มเตมิ 

     

7 นกัเรียนไม่ท้อแท้ แม้ว่าต้องฝึกซ้อมนอกเวลา

เรียน 

     

8 นกัเรียนกําหนดเป้าหมายการเรียนพลศึกษา 

และสามารถปฏิบตัไิด้สําเร็จตามเป้าหมาย 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

9 นัก เ รี ยน ไม่ มี เ วลา เต รียมตัว ก่ อนสอบ  

เน่ืองจากไม่มีการวางแผนจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม 

     

10 นกัเรียนไมมี่สมาธิเม่ือเรียนวิชาพลศกึษา      

11 แม้ว่านักเรียนจะถูกครูดุ  นักเรียนก็ยังคงไม่

ตัง้ใจเรียนวิชาพลศกึษา 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลศึกษา 
   คาํชีแ้จง  แบบสอบถามนีป้ระกอบด้วยข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจูงใจในการเรียนวิชา     

พลศกึษาให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย 

√ ลงในช่องว่าง ช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 
 

ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 นักเ รียนตัง้ ใจเ รียนวิชาพลศึกษาเพราะ

คํานงึถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

     

2 นัก เ รี ยนกระ ตือ รือ ร้น ในการ เ รียนวิ ช า  

พลศึกษา เพ่ือท่ีจะนําไปใช้ในการเล่นกีฬา

หรือการออกกําลงักาย 

     

3 นกัเรียนปรารถนาท่ีจะเรียนวิชาพลศกึษาเพ่ือ

จะช่วยให้เข้าใจในกฏและกติกาของกีฬาแต่

ละประเภท 

     

4 แม้ว่านักเรียนจะเหน่ือยจากการเรียนวิชา  

พลศกึษาเม่ือนกัเรียนกลบับ้าน   นกัเรียนก็จะ

ทบทวนหรือฝึกซ้อมทกัษะท่ีได้เรียนมา 

     

5 นกัเรียนชอบฝึกซ้อมทักษะท่ียาก เพราะเป็น

การท้าทายความสามารถ 

     

6 นักเรียนเอาใจใส่ต่อการเรียนวิชาพลศึกษา

เพราะจะทําให้ร่างกายแข็งแรง 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

7 นัก เ รียนต้องการ เพิ่มพูนความ รู้ ในวิชา  

พ ล ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ ท่ี จ ะ นํ า ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น

ชีวิตประจําวนั 

     

8 นักเ รียนตัง้ใจเ รียนวิชาพลศึกษา  เพราะ

ต้องการคําชมเชยจากครูผู้สอน 

     

9 เม่ือนักเรียนฝึกทักษะท่ียากได้นักเรียนจะ

ได้รับคําชมจากเพ่ือน 

     

10 เม่ือนักเรียนเข้าใจกฏและกติกาในกีฬาท่ีได้

เรียน  นกัเรียนจะนํากีฬานัน้มาเล่นกับเพ่ือน

ตอนหลงัเลกิเรียน 

     

11 นักเรียนขยันฝึกซ้อมทักษะต่าง ๆ ก่อนสอบ

เพราะต้องการให้ได้คะแนนดี 

     

12 เม่ือนักเรียนขยันฝึกซ้อมทักษะต่าง ๆ ท่ีได้

เรียนมา  ผู้ ปกครองจะซือ้อุปกรณ์กีฬาชิน้ 

ใหมใ่ห้ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
  คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบวดัข้อเท็จจริงของนกัเรียน เม่ือนกัเรียนอ่านข้อความแล้ว

โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องขวามือช่องใดช่องหนึง่ใน 5 ช่อง ท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก

ท่ีสดุ  

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถงึ  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 นักเรียนเป็นคนท่ีทําสิ่งต่าง ๆ  ด้วยความ

รวดเร็ว 

     

2 นกัเรียนรู้สกึไม่สบายใจ ถ้างานของนกัเรียน

ดําเนินไปอยา่งลา่ช้า 

     

3 นกัเรียนต้องการทําการบ้านให้เสร็จโดยเร็ว

ท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ 

     

4 เพ่ือนสว่นใหญ่เห็นว่านกัเรียนเป็นคนจริงจงั

กบัการเรียน 

     

5 เม่ือนักเรียนต้องทําสิ่งซํ า้ซากทําให้รู้สึก

หงดุหงิด 

     

6 นักเรียนเป็นคนท่ีรับผิดชอบในการทํางาน

โดยสามารถทําเสร็จก่อนกําหนดเวลาเสมอ 

     

7 นกัเรียนรู้สึกว่าเป็นการเสียเวลา ถ้าต้องรอ

สอบปฏิบตัเิน่ืองจากเพ่ือนคนอ่ืน ๆ สอบอยู ่

     

8 นักเรียนคิดว่าคนรอบข้างทํางานไม่ถูกใจ

นกัเรียน 

     

9 นกัเรียนไมช่อบท่ีต้องแขง่ขนักบัผู้ อ่ืน      
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ข้อ 

 

ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริงบ้าง จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

10 เม่ือนักเรียนมีนัด นักเรียนชอบไปถึงท่ีนัด

หมายก่อนกําหนด 

     

11 นักเรียนฝึกทักษะจนปฏิบัติได้ก่อนเวลา

ทดสอบเสมอ 

     

12 นักเรียนรู้สึกโมโห ถ้ามีคนมาขัดจังหวะใน

ขณะท่ีนกัเรียนทําสิง่ท่ีตัง้ใจไว้ 

     

13 นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน      
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ตอนที่  4  แบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียนวิชาพลศึกษาของผู้ปกครอง 
    คาํชีแ้จง   แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของ

ผู้ปกครอง ให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทํา

เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียง

ข้อละหนึง่เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้ 

จริงท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 ผู้ ปกครองบังคับให้นักเรียนเรียนเก่ียวกับ

กีฬาและการออกกําลังกายเพิ่มเติมหลัง 

เลกิเรียน 

     

2 ผู้ ปกครองต่อว่านักเรียนเม่ือนักเรียนทํา

คะแนนสอบวิชาพลศกึษาได้ไมดี่ 

     

3 ผู้ ปกครองให้คําแนะนําทางการเรียนวิชา 

พลศกึษาแก่นกัเรียน 

     

4 ผู้ปกครองจ่ายค่าเล่าเรียนวิชาพลศึกษาให้

นกัเรียน 

     

5 เม่ืออุปกรณ์การเรียนวิชาพลศึกษาชํารุด

หรือเสียหายผู้ปกครองจะซือ้ให้นกัเรียนใหม ่

     

6 ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาและ

ออกกําลงักาย 

     

7 ผู้ ปกครอง เอา ใจใส่ต่ อการ เ รี ยนวิ ชา  

พลศกึษาของนกัเรียน 

     

8 ผู้ ปกครองพานักเรียนไปเลือกซือ้อุปกรณ์

และชดุกีฬาเสมอ 
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ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

9 เม่ือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา

ผู้ปกครองจะช่ืนชมนกัเรียนเสมอ 

     

10 ผู้ปกครองไม่สนใจว่านกัเรียนมีอปุกรณ์การ

เรียนวิชาพลศกึษาครบหรือไม ่

     

11 ผู้ ปกครองคอยเตือนให้นักเรียนเตรียมตัว

ก่อนสอบวิชาพลศกึษาเสมอ 
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ตอนที่  5  แบบสอบถามลักษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศึกษา 
     คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชา         

พลศกึษาให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย 

√ ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้  

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

 จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 สนามกีฬาท่ีนกัเรียน เรียนพลศึกษามีความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

     

2 สนามกีฬาท่ีนกัเรียน เรียนพลศึกษามีความ

ปลอดภยั 

     

3 โรงเรียนจัดแหล่งความรู้เก่ียวกับกีฬาและ

การออกกําลงักายเพียงพอกบัความต้องการ

ของนกัเรียน   

     

4 สถานท่ีเรียนวิชาพลศกึษามีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก 

     

5 สนามกีฬาของโรงเรียนมีขนาดเอือ้ต่อการ

จดัการเรียนการสอนวิชาพลศกึษา 

     

6 บริเวณโดยรอบสถานท่ีเรียนวิชาพลศึกษา  

มีขยะสง่กลิน่เหม็นรบกวน 

     

7 ส่ือและอุปกรณ์การเ รียนการสอนวิชา  

พลศึกษา มีความหลากหลายเหมาะสมกับ

การเรียนวิชาพลศกึษา 
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ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

 จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

8 
ส่ือและอุปกรณ์การเ รียนการสอนวิชา  

พลศกึษา มีเพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน 

     

9 ส่ือและอุปกรณ์การเ รียนการสอนวิชา  

พลศกึษามีความทนัสมยั 

     

10 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีครูใช้ใน

วิชาพลศกึษาอยูใ่นสภาพดี 

     

11 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนวิชาพลศึกษามี

คณุภาพเหมาะกบัการใช้งาน 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนวิชาพลศึกษา 
  คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชา   

พลศกึษาให้นกัเรียนอา่นข้อความในแบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย 

√ ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 นัก เ รียนตัง้ ใจ เ รียนตลอดเวลา ท่ี เ รียน  

วิชาพลศกึษา 

     

2 นักเรียนเคารพและเช่ือฟังครูขณะท่ีเรียน

วิชาพลศกึษา 

     

3 นกัเรียนตอบคําถามท่ีครูพลศกึษาถาม      

4 นกัเรียนหลีกเล่ียงการพบปะกบัครูพลศกึษา      

5 ครูพลศกึษามีความห่วงใยนกัเรียน      

6 ครูพลศกึษาให้ความเป็นกนัเองกบันกัเรียน      

7 ครูพลศึกษาให้ความยุติธรรมกับนักเรียน 

ทกุคนในการเรียนวิชาพลศกึษา 

     

8 ครูพลศึกษาให้ความช่วยเหลือนกัเรียนเม่ือ

นกัเรียนมีปัญหาในการเรียนวิชาพลศกึษา 

     

9 ครูพลศกึษาให้ความสนใจนกัเรียนทกุคนใน

ห้องเรียน 

     

10 เ ม่ื อ นั ก เ รี ย น ฝึ ก ทั ก ษ ะ ท่ี เ รี ย น ไ ม่ ไ ด้  

ครูพลศกึษาจะให้คําแนะนําแก่นกัเรียน 
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ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

11 ครูพลศกึษาไมรั่บฟังเหตผุลของนกัเรียน      
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ตอนที่ 7  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 
   คําชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามสมัพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพ่ือน

ประกอบด้วยข้อความท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพ่ือนให้นกัเรียนอ่านข้อความใน

แบบสอบถามนีอ้ยา่งละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งช่องใดช่องหนึง่ใน 5 

ช่องท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุเพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การ

เลือก ดงันี ้

จริงท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

จริง   หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนมาก 

จริงบ้าง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนบ้างไมต่รงบ้าง 

จริงน้อย  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อย 

จริงน้อยท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัข้อเท็จจริงของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

1 นกัเรียนไมส่ามารถทํางานร่วมกบัเพ่ือนได้      

2 เม่ือมีการทํากิจกรรมร่วมกัน  นกัเรียนและ

เพ่ือนตา่งช่วยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี 

     

3 เพ่ือนให้นักเรียนยืมของใช้ท่ีนักเรียนลืม  

เอามา 

     

4 นักเ รียนมีความสุขเ ม่ือได้ ร่วมกิจกรรม  

กบัเพ่ือน 

     

5 เม่ือมีปัญหานักเรียนไม่สามารถปรึกษา

เพ่ือนได้ 

     

6 นกัเรียนมีเพ่ือนสนิทหลายคน      

7 นกัเรียนไม่ชอบเพ่ือนท่ีเรียนเก่งกว่าหรือได้

คะแนนดีกวา่ 

     

8 เพ่ือนให้นักเรียนยืมหนังสือเม่ือนักเรียน

ต้องการ 

     

9 เพ่ือนแสดงความเป็นมิตรกบันกัเรียนเสมอ      
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ข้อ ข้อความ 

จริง

ท่ีสดุ 

จริง จริง

บ้าง 

จริง

น้อย 

จริง

น้อย

ท่ีสดุ 

10 นกัเรียนและเพ่ือนชวนกันมาเรียนเพิ่มเติม

ในวิชาพลศกึษา 

     

11 เม่ือมีเวลาว่าง นักเรียนจะเล่นกีฬาหรือ 

ออกกําลงักายกบัเพ่ือน 

     

12 เม่ือมีกิจกรรมทางการกีฬา เพ่ือนมักชวน

นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ 

     

13 นกัเรียนรู้สกึเหงาเม่ือเวลาไมมี่เพ่ือน      
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ตอนที่ 8  แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวิชาพลศึกษา 
   แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวิชาพลศึกษาด้านความรู้ 
   คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้ให้

นกัเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนมากท่ีสดุ เพียงข้อละหนึ่ง

เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง            หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียนมาก

ท่ีสดุ 

เห็นด้วย             หมายถึง   ข้อความนัน้ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียนมาก 

ไมแ่น่ใจ                        หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียนบ้าง

ไมต่รงบ้าง 

ไมเ่ห็นด้วย             หมายถึง    ข้อความนัน้ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียนน้อย 

ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิง่        หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความคดิเห็นของนกัเรียนน้อย          

ท่ีสดุ 

 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

เห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

1 การเรียนวิชาพลศึกษาไม่มีประโยชน์ต่อ

นกัเรียน 

     

2 วิชาพลศึกษาช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพ

แข็งแรง 

     

3 วิชาพลศึกษาเป็นวิชาท่ีฝึกให้นักเรียนมี

ความสามคัคี 

     

4 วิชาพลศกึษาช่วยให้นกัเรียนมีสมาธิท่ีดี      

5 วิชาพลศกึษามีประโยชน์  สามารถนําไปใช้

กบักิจกรรมตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัได้ดี 

     

6 การเรียนวิชาพลศกึษา  ช่วยเพิ่มทกัษะการ

เลน่กีฬาแก่นกัเรียน 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

เห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

7 รูปแบบการเรียนวิชาพลศึกษาท่ีครูสอน

ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจในการฝึกปฏิบตัไิด้ 

     

8 นัก เ รียนสามารถนําสิ่ ง ท่ี เ รียนในวิชา  

พลศกึษา  ไปฝึกซ้อมกบัเพ่ือนได้ 

     

9 การเรียนวิชาพลศึกษา  ช่วยให้นักเรียน 

กล้าแสดงออกมากขึน้ 

     

10 การเรียนวิชาพลศกึษา  ช่วยให้คลายเครียด      

11 การเรียนวิชาพลศึกษา ช่วยให้นักเรียน

นําไปประยกุต์ใช้กบัการเรียนวิชาอ่ืนได้ 
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แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษาด้านความรู้สึก  
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคติตอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านความรู้สกึ 

ให้นกัเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน

ช่องวา่งช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมากท่ีสดุ เพียงข้อละหนึ่งเคร่ืองหมาย

เท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้

มากท่ีสดุ  หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

มาก   หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนมาก 

ปานกลาง  หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของนกัเรียนบางครัง้ 

น้อย   หมายถงึ  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความรู้สกึของนกัเรียน 

น้อยท่ีสดุ  หมายถงึ  ข้อความนัน้ไมต่รงกบัความรู้สกึของนกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 
 

ข้อ ข้อความ 
มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

1 การเรียนพลศกึษาเป็นสิง่ท่ีสนกุสนาน      

2 นกัเรียนชอบรูปแบบการเรียนวิชาพลศกึษา

ท่ีครูใช้สอนในห้องเรียน 

     

3 นกัเรียนมีความสขุกบัรูปแบบการเรียนวิชา

พลศกึษาท่ีครูสอน 

     

4 นักเรียนชอบบรรยากาศในการเรียนวิชา  

พลศกึษา 

     

5 นักเรียนไม่พอใจรูปแบบการเรียนวิชา  

พลศกึษาท่ีครูสอน 

     

6 เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาพลศกึษา นกัเรียนรู้สกึ

เบ่ือหน่ายไมอ่ยากเรียน 

     

7 การเรียนวิชาพลศกึษาท่ีครูสอนไมน่่าสนใจ      

8 นักเรียนรู้สึกว่าชั่วโมงเรียนวิชพลศึกษา

ยาวนาน 

     

9 นักเรียนรู้สึกเสียดาย  ถ้าไม่สามารถมา

เรียนวิชาพลศกึษาได้ 
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ข้อ ข้อความ 
มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

10 นกัเรียนมีความพอใจกับอุปกรณ์การเรียน

วิชาพลศกึษา 

     

11 นกัเรียนมีความพอใจกับสถานท่ีเรียนวิชา

พลศกึษา 
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แบบสอบถามเจตคตต่ิอการเรียนวชิาพลศกึษาด้านแนวโน้มที่จะแสดงพฤตกิรรม 
คาํชีแ้จง แบบสอบถามนีเ้ป็นแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะ

แสดงพฤติกรรมให้นกัเรียนอ่านข้อความในแบบสอบถามนีอ้ย่างละเอียด แล้วตอบคําถามโดยทํา

เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของนกัเรียนมากท่ีสดุ เพียง

ข้อละหนึง่เคร่ืองหมายเท่านัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์การเลือก ดงันี ้

เป็นประจํา         หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้                              

ในอนาคตบอ่ยมาก 

บอ่ยครัง้            หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนบอ่ยมาก แตไ่มท่กุครัง้ 

บางครัง้             หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนบ้าง 

นานๆ ครัง้          หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ใน

อนาคตของนกัเรียนน้อยครัง้ 

น้อยครัง้ท่ีสดุ      หมายถงึ  ข้อความนัน้ตรงกบัพฤตกิรรมท่ีเคยเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้    

ในอนาคตของนกัเรียนน้อยท่ีสดุจนเกือบจะไมเ่กิดขึน้เลย 
 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

เป็น

ประจํา 

บอ่ยครัง้ บางครัง้ นานๆ 

ครัง้ 

น้อย

ครัง้

ท่ีสดุ 

1 นั ก เ รี ย น ชั ก ช ว น บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด ใ ห้  

ออกกําลงักาย 

     

2 นกัเรียนนําทกัษะท่ีครูสอนไปฝึกหดัท่ีบ้าน      

3 นกัเรียนพยายามฝึกทกัษะอยา่งไมย่อ่ท้อ      

4 นัก เ รี ย น ทํ า ก า ร บ้ า น วิ ช าพลศึ กษ า  

ด้วยตนเอง 

     

5 หลังจากท่ีครูสาธิตแบบฝึกแล้ว นักเรียน

สามารถปฏิบตัติามได้ทนัที 

     

6 นกัเรียนตัง้ใจเรียนในชัว่โมงพลศกึษา      

7 เม่ือมีกิจกรรมทางการกีฬานักเรียนจะ

สมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

เป็น

ประจํา 

บอ่ยครัง้ บางครัง้ นานๆ 

ครัง้ 

น้อย

ครัง้

ท่ีสดุ 

8 เม่ือเพ่ือนทําแบบฝึกไม่ได้นกัเรียนสามารถ

ทําให้เพ่ือนดไูด้ 

     

9 นกัเรียนมกัฝึกซ้อมหรือทบทวนทกัษะท่ีได้

เรียนมา 

     

10 นักเ รียนกระตือรือร้นในการเรียนวิชา  

พลศกึษา 

     

11 นักเ รียนซักถามครูพลศึกษาทันที ท่ีไม่

เข้าใจ 

     

12 นักเรียนนําความรู้ท่ีได้จากวิชาพลศึกษา

ไปใช้ในการปรับอารมณ์ของตนเอง 

     

13 นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลา

เรียนวิชาพลศกึษา 

     

 
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก  ค 
ค่าความเช่ือม่ันและค่า  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ตาราง 7  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t) ของแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวิชาพลศกึษา 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 9.259 

7.778 

4.000 

3.240 

5.644 

2.402 

7.120 

5.680 

6.010 

5.248 

3.615 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามนิสยัทางการเรียนวชิาพลศกึษา  มีคา่เทา่กบั .901 
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ตาราง  8  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t) ของแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวิชาพลศกึษา 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 3.095 

5.164 

4.519 

5.810 

3.634 

4.055 

5.590 

4.072 

2.301 

2.277 

2.482 

4.276 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแรงจงูใจในการเรียนวชิาพลศกึษา  มีคา่เทา่กบั  .837 
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ตาราง 9  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t) ของแบบสอบถามบคุลกิภาพ 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 5.381 

3.889 

2.357 

4.187 

2.087 

2.469 

3.199 

3.534 

3.567 

4.912 

2.206 

4.568 

4.254 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามบคุลกิภาพ มีคา่เท่ากบั  .901 
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ตาราง  10 แสดงค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t) ของแบบสอบถามการสนับสนุนทางการเรียน                      

วิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 2.104 

2. 5.232 

3. 2.597 

4. 2.063 

5. 3.010 

6. 2.540 

7. 2.063 

8. 3.659 

9. 3.659 

10. 2.540 

11. 2.540 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามการสนบัสนนุทางการเรียนวิชาพลศกึษาของผู้ปกครอง 

มีคา่เทา่กบั .820 
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ตาราง  11 แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t) ของแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียน   

    วิชาพลศกึษา   

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 8.881 

7.937 

4.049 

3.416 

5.148 

2.640 

7.000 

6.000 

6.030 

5.517 

3.806 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามลกัษณะทางกายภาพในการเรียนวิชาพลศกึษา   

มีคา่เทา่กบั  .901 
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ตาราง  12  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t)  ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบั   

ครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 3.107 

3.958 

2.217 

2.713 

2.722 

6.201 

6.287 

3.006 

4.048 

4.443 

3.025 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัครูผู้สอนวิชาพลศกึษา 

มีคา่เทา่กบั  .858 
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ตาราง  13  แสดงค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t)  ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างนกัเรียน    

กบัเพ่ือน 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 3.876 

5.545 

3.267 

3.687 

3.965 

3.590 

4.138 

2.597 

4.339 

2.811 

3.249 

3.982 

3.415 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือน  มีคา่เท่ากบั  .936  
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ตาราง  14  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t)  ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

       ด้านความรู้ 

  

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 3.645 

3.250 

2.925 

7.372 

5.700 

4.583 

3.705 

3.006 

2.540 

5.469 

5.513 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวชิาพลศกึษาด้านความรู้  

มีคา่เทา่กบั  .907  
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ตาราง  15  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t)  ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

       ด้านความรู้สกึ  

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 3.723 

2.750 

3.411 

3.924 

2.532 

3.158 

2.985 

2.665 

2.503 

3.649 

3.649 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวชิาพลศกึษาด้านความรู้สกึ    

มีคา่เทา่กบั  .867 
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ตาราง  16  แสดงคา่อํานาจจําแนกเป็นรายข้อ (t)  ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวิชาพลศกึษา 

       ด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤตกิรรม  

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนกรายข้อ (t) 

1. 5.774 

4.334 

3.118 

4.330 

2.563 

2.941 

5.539 

7.120 

2.828 

5.461 

4.763 

6.971 

3.618 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเจตคตติอ่การเรียนวชิาพลศกึษาด้านแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤตกิรรม  

มีคา่เทา่กบั  .901  

คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .951 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 
ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 
ช่ือ ช่ือสกลุ   นายศรัณย์   ร่ืนณรงค์ 

วนัเดือนปีเกิด   9  พฤษภาคม  2526 

สถานท่ีเกิด   จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  60/1  หมูท่ี่  3   ตําบล ตะคา่  อําเภอ  บางปลาม้า 

    จงัหวดั  สพุรรณบรีุ  72150 โทร  0848004049 

ประวตักิารศกึษา 

       พ.ศ.2539  ชัน้ประถมศกึษา   

จาก โรงเรียนวดัชีปะขาว  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

             พ.ศ.2545  ชัน้มธัยมศกึษา   

จาก โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลยั  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

             พ.ศ.2551  การศกึษาบณัฑิต  (ศกึษาศาสตร์  พลศกึษา)   

จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2553  การศกึษามหาบณัฑิต (จิตวิทยาการศกึษา)    

    จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

