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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการระหวางกลุมผูบริหาร และอาจารยผูสอน
วิชาเอกพลศึกษาในการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น โดยสุมเลือกรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ผูชวยฝายวิชาการประจำแตละวิทยาเขต โดยจำเพาะเจาะจง (Purposive Samping) จำนวน 34 คน และสุมเลือกกลุม
ผูสอนวิชาเอกพลศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แตละ
วิทยาเขต ไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 155 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทาง
บริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ย 𝑥𝑥̅ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) คารอยละ และ(T-test) ผลการวิจัยพบวา ความตองการทั้ง 4 ดาน ที่สงผลตอการศึกษาแนวทางการบริหารการ
เรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.23, S.D.=0.25) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยของ
ระดับความตองการเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ 1.ดานการควบคุม (𝑥𝑥̅ =4.28, S.D.=0.32) 2.ดานภาวะผูนำ (𝑥𝑥̅ =4.23,
S.D.=0.30) 3. ดานการจัดการองคก (𝑥𝑥̅ =4.21, S.D.=0.29) และ 4. ดานการวางแผน (𝑥𝑥̅ =4.20, S.D.=0.31) เปน
อันดับสุดทาย ซึ่งการเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวา ผูบริหารและอาจารยผูสอนมี
ความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งในดานการวางแผน การจัดการองคกร และดานการ
ควบคุม ซึ่งดานภาวะผูนำ/การนำทั้งผูบริหารและอาจารยผูสอนมีความตองการที่ไมแตกตางกัน
คำสำคัญ : การบริหารการเรียนการสอนพลศึกษา, ศตวรรษที่ 21, การศึกษาแนวทาง,
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The objective of this research was to investigate and compare the needs for management in
physical education teaching in the 21st century among administrators and physical education teachers
in Faculty of Education, Thailand National Sports University, Ministry Of Tourism And Sports. A multistage sampling was used as the sampling method to select the sample of 34 personnel, consisting of
Deputy Dean of the Faculty of Education, and Assistant to the President for Academic Affairs in each
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campus were selected based on a purposive sampling. In addition, total 155 physical education
teachers in Faculty of Education, Thailand National Sports University Ministry of Tourism And Sports
were randomly selected. A questionnaire was used as a research instrument to collect data on the
management in physical education teaching in the 21st century. Data were analyzed using statistics,
including mean (𝑥𝑥̅ ), standard deviation (S.D.), percentage and t-test. The research findings indicated
that overall needs for four aspects affecting four aspects affecting management in physical education
teaching in the 21st century for both overall and individual aspects were at a high level (𝑥𝑥̅ = 4.23,
S.D. = 0.25). When considering each aspect, it was found that an aspect with the highest mean was
1.controlling ( 𝑥𝑥̅ = 4.28, SD = 0.32), followed by 2. leading (𝑥𝑥̅ = 4.23, SD = 0.30), 3.organizing (𝑥𝑥̅ =4.21,
S.D.=0.29) , and 4. planning ( 𝑥𝑥̅ =4.20, S.D.=0.31) . Furthermore, administrators and instructors had
different opinions towards the needs for management in physical education teaching in the 21st
century in terms of planning, organizing, and controlling with a statistical significance level of .05.
However, administrators and instructors had indifferent opinions towards the leading.
Keywords : Study of guideline, Management in Physical Education Teaching, 21st century

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย

การศึกษาเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของ (ปราณี ออนศรี 2558) พบวา ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ถูกใชเปนแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูดวยการพัฒนารูปแบบและแนวทางปฎิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนผูเรียนมีความรู ทักษะเชี่ยวชาญและสมรรถนะ
เพื่อใชในการดำรงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จึงเปน
การผสมผสานองคความรูทักษะความชำนาญและความรูเทาทันตางๆ เขาดวยกันเพื่อความสำเร็จของผูเรียนทั้งดานการ
ทำงานและการดำเนินชีวิต บทบาทของครูจึงตองเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะตองเปลี่ยนจากการ
สอนไปสูการเปนผูใหคำแนะนำใหคำปรึกษา จากการถายทอดความรูไปเปนผูอำนวยการสรางความรู เปลี่ยนจากสอน
วิชาไปสูการพัฒนาครบทุกดาน เปลี่ยนจากรูวิชาไปเปนมีทักษะ เปลี่ยนจากการเปนผูรูเปนผูเรียนรูและเปลี่ยนจากครูผู
รอบรูวิชาเปนผูกำกับการเรียนรูของผูเรียน การออกแบบการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 จึงตองมีความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาครูใน
ศตวรรษที่ 20 ไปเปนครูในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่ง
ซึ่งในการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของ (อานันท ปนยารชุน 2542 : 20-25) จะตองอาศัย
องคประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการ คือ การกำหนดนโยบายที่เขมแข็ง มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจดาน
การบริหารเงิน บริหารบุคคลและวิชาการ มีกระบวนการวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนปฎิบัติการ ตัวชี้วัด
ความสำเร็ จ มี ก ารประเมิ น ผลงานโดยบุ ค คลภายนอกเป น ระยะๆ มี ค วามโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. 2562) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เปนตนไป มาตรา 8 กำหนดใหมหาวิทยาลัยเปน
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงดานการกีฬา มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการ
สอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุงเนนการสรางองค
ความรูดานการกีฬา การพลศึกษา การสรางเสริมสุขภาพวิทยาศาสตรการกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนแหลงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาของ
ประเทศ
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นอกจากนั้นการเรียนการสอนพลศึกษาเปนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนมีการเรียนรูและมีการ
พัฒนาตามจุดประสงคการเรียนรูที่แตกตางกันในหลายๆดานพรอมๆกันดวยการลงมือปฎิบัติจริง มีการดัดแปลงวิธีการ
สอนและผสมผสานกันใหมีความเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้นยอมจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป ซึ่งปจจัยที่จำเปนอยางยิ่งคือวิทยาการหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่จะทำให
การสอนมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กุลธิดา เหมาเพชร, 2553) ปจจุบันการยกระดับคุณภาพสถาบันการพลศึกษา
เพื่อผลิตพัฒนาผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จะตองอาศัยองคประกอบสำคัญในการบริหารจัดการภายในองคกรโดยมีนโยบายและยุทธศาสตรที่เขมแข็ง มีบุคลากร
ในองคกรที่ดี มีความรูจริง มีความสามารถที่จะพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่ขาดหายไปในการบริหาร
อุดมศึกษาไทย คือ การบริหารความรู สถาบันตองตรวจสอบสถานการณดำเนินงานอยูตลอดเวลาเพื่อเสริมจุดเดน ขจัด
จุดดอย ดังนั้น ผูวิจัยจึงอยากศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา วามีความตองการในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาให
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ทั้ง 17 วิทยาเขตประสบความสำเร็จดานการ
ทำงาน และการดำเนินชีวิต ประกอบดวย 1). ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 2). ทักษะดานกาสารสนเทศ สื่อ 3).
ทักษะดานการดำเนินชีวิตและงานอาชีพ เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไขในสิ่งที่เปนประเด็นปญหาและนำแนวทาง
ไปปรับใชเพื่อพัฒนาสถาบันการพลศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยกาวไปเปน
ผูนำทางการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการการบริหารการเรียนการสอนพลศึก ษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตองการระหวางกลุมผูบริหาร และอาจารยผูสอนวิชาเอกพลศึกษาในการ
บริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา
สมมุติฐานการวิจัย
ความตองการการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระหวางกลุมผูบริหารและกลุมผูสอนวิชาเอกพลศึกษา มีความตองการ
แตกตางกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมผูบริหาร ไดแก รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการประจำ 17 วิทยา
เขต จำนวน 34 คน
2. กลุมผูสอนในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ17 วิทยาเขต จำนวน 360 คน
กำหนดการสุมตัวอยางแบบหลายชั้น โดยกำหนดขั้นตอนไว ดังนี้
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1. สุมเลือกรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร ผูชวยฝายวิชาการประจำแตละวิทยาเขต โดยจำเพาะ
เจาะจง (Purposive Samping) จำนวน 34 คน
2. สุมเลือกกลุมผูสอนวิชาเอกพลศึกษาในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติแตละ
วิทยาเขต โดยใชวิธีการสุมจากตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 608) ไดจำนวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 155 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling)
ขั้นที่ 1 ใชภูมิภาคเปนกลุม (Cluster) โดยแบงวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 17 วิทยา
เขตออกเปนกลุม ไดแก กลุมภาคเหนือ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมภาคกลาง กลุมภาคใต
ขั้นที่ 2 สุมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติตามภูมิภาค มา 3 วิทยาเขต จากวิทยาเขต
ทั้งหมดของภูมิภาคนั้นแลวทำการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
ขั้นที่ 3 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางของวิทยาเขตที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ดวย ผลปรากฎดังใน
ตารางที่ 1 แสดงผลการเลือกกลุมตัวอยาง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
อาจารย
ลำดับที่
ภูมิภาค
วิทยาเขต
ประชากร
กลุมตัวอยาง
1
เหนือ
เชียงใหม
35
13
ลำปาง
13
12
เพชรบูรณ
28
13
2
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
16
13
ชัยภูมิ
16
13
อุดรธานี
24
13
3
กลาง
กรุงเทพ
23
13
ชลบุรี
28
13
สมุทรสาคร
14
13
4
ใต
ชุมพร
19
13
ตรัง
14
13
ยะลา
28
13
รวม
258
155
เครี่องมือที่ใชในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจาก ตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือ
2. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลวนำมาปรับแก
ใหเหมาะสม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพล
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในดานการ
วางแผน การจัดองคกร การนำ การควบคุม โดยแบงแบบสอบถาม 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยมีองคประกอบ คือ ดานการ
วางแผน การจัดองคกร การนำ การควบคุม มีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิด
ของลิเคิรท (Likert. 1971: 175-176)
5
หมายถึง
ระดับคุณภาพดีมาก
4
หมายถึง
ระดับคุณภาพมาก
3
หมายถึง
ระดับคุณภาพปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับคุณภาพนอย
1
หมายถึง
ระดับคุณภาพนอยที่สุด
ทั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best. 1981: 482)
คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
หมายความวา
ระดับคุณภาพมากที่สุด
คาเฉลี่ย
3.50 – 4.49
หมายความวา
ระดับคุณภาพมาก
คาเฉลี่ย
2.50 – 3.49
หมายความวา
ระดับคุณภาพปานกลาง
คาเฉลี่ย
1.50 – 2.49
หมายความวา
ระดับคุณภาพนอย
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.49
หมายความวา
ระดับคุณภาพนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามที่ผูตอบมีความเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความตรง (Validity) ผูทรงคุณวุฒิ 5 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่สรางขึ้น โดยตรวจสอบ
ความชัดเจนของอาจารยที่ปรึกษาและการทดสอบความตรงของเนื้อหาและโครงสราง (Index of item objective
congruence: IOC) ของแตละขอคำถาม
2. ความเที่ยง (Reliability) โดยนำแบบสอบถามที่ไดรับการคัดเลือกจากขอ 1 แลวนำไปทดลองใช (Try
Out) กับรองคณบดีคณะศิลปศาสตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา และสุขภาพ อาจารยผูสอน ที่มีคุณลักษณะ
คลายกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อหาความสอดคลองภายใน (Internal Consistency) โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach. 1990: 202-204) คาที่หาได .92
การวิเคราะหขอมูล
ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งการวิเคราะหเชิงปริมาณ ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเบื้องตนลักษณะกลุมตัวอยางโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS
2. วิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง 2 กลุม (T-test)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
บริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา มีดังนี้
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1.1. ปจจัยดานเพศ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เพศชายมีจำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 59.7 เพศหญิงมีจำนวน 73 คน คิด
เปนรอยละ 40.3 ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 181 คน
1.2. ปจจัยดานอายุ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 49 ป จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมากคือ
อายุระหวาง 50 ปขึ้นไป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมา อายุ 32 – 40 ป จำนวน 37 คน คิดเปนรอย
ละ 20.0 และอายุ 23 – 31 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลำดับ
1.3. ปจจัยดานระดับการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิระดับการศึกษาปริญญาโท จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 71.3 รองลงมา
คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 28.7 ตามลำดับ
1.4. ปจจัยดานสถานภาพ
สวนใหญเปนอาจารยผูสอนวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 81.2 รองลงมาคือ รองคณบดี
คณะศึกษาศาสตร และผูชวยรองอธิการบดีฝายวิชาการ จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.4 เทากัน ตามลำดับ
1.5. ปจจัยดานประสบการณการทำงาน
ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ มี ประสบการณทำงาน 16 – 20 ป จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 27.7
รองลงมาคือ 21 – 25ป จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 19.9 รองลงมา ตั้งแต 26 ปขึ้นไป จำนวน 33 คน คิดเปนรอย
ละ 18.2 รองลงมา 5- 10 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 13.8 รองลงมา 11- 15 ป จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ
12.2 และนอยกวา 5 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลำดับ
1.6. ปจจัยดานสังกัด/วิทยาเขต
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในวิทยาเขตเชียงใหม จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.8 รองลงมาคือ วิทยา
เขตเพชรบูรณ วิทยาเขตลำปาง วิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.3 รองลงมาคือ วิทยาเขต
กรุงเทพ วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตยะลา วิทยาเขตอุดรธานี จำนวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 7.7 รองลงมาคือ วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตตรัง จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.2 รองลงมาคือ วิทยาเขต
กระบี่ วิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาเขตสุโขทัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอางทอง จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1
ตามลำดับ
2. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ผูวิจัยสามารถสรุปนำเสนอผลการวิจัยตามประเด็นตอไปนี้
2.1. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการควบคุม รองลงมาคือ ดานภาวะผูนำ และดานการจัดการเปนอันดับ
สุดทาย
2.2. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ความตองการดานวางแผน โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารและอาจารยมีสวนรวม ในการกำหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค รองลงมาคือ ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน
ภารกิจ เปา หมาย และคุณ ลักษณะอัน พึง ประสงค รองลงมาคือ การจัดโครงสรา งและระบบบริ หารจะต อ งเน น
ประสิทธิภาพ เปนอันดับสุดทาย
2.3. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ความตองการดานการจัดการองคกร โดยรวมและราย
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ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตราสวนของบุคลากรในคณะมีความเหมาะสม
กับปจจุบัน รองลงมาคือ การเรียนรูเชิงบูรณการโดยใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล รองลงมาคือ อาจารยผูสอนใหผูเรียนทำ
(Reflection) วาผูเรียนไดเรียนรูอะไรบางในการสอนพลศึกษา เปนอันดับสุดทาย
2.4 การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ความตองการดานภาวะผูนำ/การนำ โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารและอาจารยผูสอนสามารถนำพา
องคกรใหอยูในฐานะผูนำการเปลี่ยนแปลง รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับผูรวมงาน รองลงมาคือ
สรางขวัญกำลังใจและยกยองชมเชย เปนอันดับสุดทาย
2.5. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ความตองการดานการควบคุม โดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการปรับปรุงและพัฒนาองคกรในปตอไปอยางชัดเจน
รองลงมาคือ มีการชี้แ จง ใหทราบถึง เกณฑ การประเมิ น ผลของการเรี ยนการสอนพลศึกษา รองลงมาคือ มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนพลศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เปนอันดับสุดทาย
3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมผูบริหารและกลุมอาจารยผูสอนความตองการการ
บริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ผูวิจัยพบวา ในภาพรวมมีความตองการที่แตกตางกันในดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร และดานการควบคุม
สวนในดานภาวะผูนำมีความตองการที่ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ
ตองการระหวางกลุมผูบริหาร และอาจารยผูสอนวิชาเอกพลศึกษาในการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีประเด็นการอภิปรายผล
ดังนี้
1. การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
การกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในดานการบริหารการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติเปนการเรียนการสอนเฉพาะทาง ซึ่งมีบุคลากรเฉพาะทางที่นำผลวิจัยมากความสามารถอยูในองคกร ปจจุบันนี้
มีวิวัฒนาการทางการเรียนการสอนเขามามากมายเชน การสอนใหเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม
การสรางทักษะเชิงบูรณาการ บูรณาการแหลงเรียนรูเขากับชุมชน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย สรางผูเรียนใหเกิด
การพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ผูวิจัยมีความตองการศึกษาการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวามีการวางแผน การจัดการองคกร ภาวะผูนำ/การนำ การควบคุม โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากคือ ซึ่งสอดคลองกับ สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547: 4) กลาววา การบริหาร คือ กลุมของ
กิจกรรมประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคกร การสั่งการหรือการนำ และการควบคุม เพื่อนำไปใชใหเกิด
ประโยชนและดวยจุดมุงหมายที่สำคัญในการบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพความ
ตองการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีความ
ตองการดานการควบคุมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการควบคุมนั้นเปนกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของผูบริหารและอาจารยผูสอนวามีการแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลลัพธของการควบคุม ซึ่งสอดคลองกับ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ, 2545: 22) การควบคุมประจำวันการตรวจสอบเขตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม
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ตางๆเพื่อใหมีมาตรฐานการดำเนินการดานคุณภาพเพื่อรักษาองคกรดำเนินไปในทิศทางสูเปาหมายอยางถูกตองตาม
วัตถุประสงคหลักขององคกร รองลงมาคือดานภาวะผูนำ/การนำ การจะไปสูความสำเร็จตามเปาหมายที่ระบุไว หรือ
เปนกระบวนการจัดการบุคลากรในองคกรทำงานไดดีภาวะผูนำหรือการสงการจึงตองใชความสามารถหลายอยางควบคู
กันไป อาทิ ภาวะความเปนผูนำของผูบริหาร อาจารยผูสอน การจูงใจ การติดตอสื่อสารในองคกร และการทำงานเปน
ทีม นำไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับ ศิริพร พงษศรีโรจน (2543) การนำเปนขั้นตอนในการพูดเพื่อให
เกิดความกระตือรือรนและความพยายามของบุคคลใหบรรลุเปาหมายขององคกรการนำประกอบดวยการติดตอสื่อสาร
และอธิบายวัตถุประสงคของงานแตละงานใหชัดเจนซึ่งเปนการสั่งการและจูงใจใหองคกรของเรามีความมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น รองลงมาคือ ดานการจัดการองคกร จะเห็นไดวาการจัดการองคกรนั้นมีความสำคัญตอการพัฒนาอยางยิ่ง
ผูบริหาร อาจารยผูสอนในสถาบันการพลศึกษามีสวนรวมปรับปรุง พัฒนา และสนับสนุนองคกรใหมีเปาหมาย หากการ
บริหารจัดการองคกรดบุคลากรในองคกรปฎิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถตามภาะหนาที่การทำงานและงานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดกอใหเกิดประโยชนตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับ Gulick and
Urwick (1973: 13) องคกรที่สำคัญมากเพราะถามีการจัดการองคกรที่ดีจะชวยใหเกิดความราบรื่น เพื่อให การสื่อสาร
ความเขาใจในองคกรเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ การติดตอ พนักงานที่มีความตองการ รองลงมาเปนอันดับ
สุดทายคือ ดานการวางแผน มีความสำคัญตอการบริหารจัดการในองคกรใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหองคกรขับเคลื่อนไป
ไดตามเปาหมายควบคูกับการพัฒนาบุคลากรในองคกรเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเปาหมายทำใหผูปฎิบัติรูไดอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับ เพ็ญศรี ปกกะสีนัง (2556: 160) คือกระบวนการดำเนินงานที่องคกรหรือหนวยงานกำหนดขึ้น
ปฏิบัติภารกิจใดมีกำหนดไวใหบรรลุผลในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุด
จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีการบริหารทั้ง 4
ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร ดานภาวะผูนำ/การนำ และดานการควบคุม สามารถนำมากำหนด
เป า หมายกลยุ ท ธ แผนพั ฒ นาที ่ จ ะช ว ยให อ งค ก รมี ค ุ ณ ภาพ และสร า งแรงจู ง ใจใหม ๆ ให บ ุ ค ลากรได เ กิ ด ความ
กระตือรือรนมีทัศนวิสัยที่กวางมากขึ้น เพื่อเปดรับแนวความคิดใหมใหมีมาตรฐานและคุณภาพพัฒนาผูเรียนทางดาน
ศตวรรษที่ 21 ไดเทา ทัน และผลิตบัณ ฑิตออกสูส ัง คมที่มีค ุณ ลักษณะการเรียนรูแ ละนวัตกรรม สารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี และการปรับตัวตามบทบาทหนาที่เปนพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
2. ผลคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ของการศึกษาแนวทางการบริหารการเรียน
การสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
2.1 การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยรวมในดานการวางแผนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
ของระดับ ความตองสูง สุด คือ ผูบ ริหารและอาจารยมีส ว นรว ม ในการกำหนดวิส ัยทัศ นภารกิจ เปา หมายและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจเปาหมาย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค การจัดโครงสรางและระบบบริหารจะตองเนนประสิทธิภาพ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ วัจนารัตน ควร
ดี และณมน จีรัง สุวรรณ (2558) รายงานวา ปจ จัยสนับ สนุน การศึก ษาของศตวรรษที่ 21 นั้น ตองประกอบ 1)
มาตราฐานและการวัดผลซึ่งตองเนนการพัฒนาทักษะสรางความรูและความเขาใจและสรางความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถทำงาน และดำรงชีวิตและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการวัดผลใหเนนสราง
ความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับการทดสอบยอยและทดสอบรวม
การประเมินผลในชั้นเรียนเนนการนำประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขงาน เปนหลัก
และใชเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสรางและพัฒนาแฟม
สะสมงานของผูเรียนใหเปนมาตรฐาน
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จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในดานการวางแผน มีความตองการใหผูบริหาร
อาจารย ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงคในการ
จัดโครงสราง และระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
2.2 การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยรวมในดานการจัดการองคกรอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยของระดับความตองการเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ อัตราสวนของบุคลากรในคณะมีความเหมาะสมกับปจจุบัน
การเรียนรูเชิงบูรณการโดยใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล อาจารยผูสอนใหผูเรียนทำ (Reflection) ตามลำดับ วาผูเรียนได
เรียนรูอะไรบางในการสอนพลศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ Ziegenfuss (2010) รายงานวา สภาพแวดลอมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 มีเรื่องของ เทคโนโลยี เขามามีสวนเกี่ยวของอยางมากเชน ระบบการเรียนการสอนในสหรัฐอเมริกาได
กระตุนใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการประกอบอาชีพไดดานการพัฒนา
ดานผูเรียน ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.61 ซึ่งการศึกษาดานพลศึกษาและการกีฬา
จะเนนเรื่องของทักษะดานกีฬาและนันทนาการ ทำใหผูเรียนรูสึกพอใจแตก็ยังตองมีการปรับปรุงเพื่อสรางบัณฑิตของ
สถาบันการพลศึกษา ออกไปสูสังคมภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในดานการจัดการองคกร มีความตองการ การ
เรียนรูเชิงบูรณาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยผูสอนทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกระตุนผูเรียนใหมีความ
กระตือรือรนในการเรียนการสอน โดยบุคลากรในองคกรตองมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่จะสราง
นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ ใหเกิดประโยชน
2.3 การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยรวมในดานการจัดภาวะผูนำ/การนำ อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่
มีคาเฉลี่ยของระดับความตองการเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ผูบริหารและอาจารยผูสอนสามารถนำพาองคกรใหอยูใน
ฐานะผูนำการเปลี่ยนแปลง มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยที่ดีกับผูรวมงานทุกระดับ สรางขวัญกำลังใจและยกยองชมเชย
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ จรูญศักดิ์ เบญมาตย (2559) ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอาจารยนิเทศกการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
อาจารยนิเทศกการฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกระบวนการวิจัย 1) มี
กระบวนการวิจัยศึกษาความตองการจำาเปน 2) สรางหลักสูตรฝกอบรม3) ทดลองและประเมินผลการใชหลักสูตร
ฝกอบรม
จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา ความตองการการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา ในดานภาวะผูนำ/การนำ มีความตองการ สรางขวัญและ
กำลังใจใหบุคลากรในองคกรผูบริหารและอาจารยผูสอนสามารถนำพาองคกรใหอยูในฐานะผูนำดานการเปลี่นแปลง
2.การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ โดยรวมในดานการควบคุม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาดานที่มีคาเฉลี่ย
ของระดับความตองการเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ มีการปรับปรุงและพัฒนาองคกรในปตอไปอยางชัดเจน มีการชี้แจง
ใหทราบถึงเกณฑการประเมินผลของการเรียนการสอนพลศึกษา มีการประเมินผลการเรียนการสอนพลศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ ณัชพร ศุภสมุทร และคณะ (2557) กลาววา การจัดการเรียน
รวมจะประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับครูที่จะตองมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ครูตองมี
ความตั้งใจในการสอนมีการวางแผนการสอนอยางรอบคอบจัดการเรียนการสอนใหมีความยืดหยุน มีแผนการจัดการ
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เรียนรูเปนรายบุคคลสำหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษจัดบรรยากาศการเรียนการสอนใหมีลักษณะปกติ และครู
ควรไดรับการอบรมใหคำปรึกษาฝกฝนแนะนำในเรื่องการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในดานการควบคุม มีความตองการปรับปรุงและ
พัฒนาองคกรใหชัดเจน และชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอนพลศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ จัดการ
เรียนการสอนใหมีความยืดหยุน
3. สรุปผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมผูบริหารและกลุมอาจารยผูสอนการศึกษาแนว
ทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พบวา
ในภาพรวมมีความตองการที่แตกตางกันในดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร และดานการควบคุม ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคลองกับ ทัศนะ เกตุมณี (2548: บทคัดยอ) กลาววา 1)ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงหบุรี ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความตองการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร แตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานวัสดุครุภัณฑ และดานการบริหารจัดการ มีความตองการแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรีที่อยูในสถานศึกษา
ขนาดแตกตางกันมีความตองการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากรดานงบประมาณแตกตางกัน
อยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานวัสดุครุภัณฑและดานการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยยะ
สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรีที่มีระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหนงบริหารแตกตางกันมีความตองการการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในดานวัสดุครุภัณฑดาน
บุคลากรและดานการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานงบประมาณแตกตาง
กันอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากความสอดคลองดังกลาวผูวิจัยเห็นวา การศึกษาแนวทางการบริหารการเรียนการสอนพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พบวา ผูบริหารและอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในดานการวางแผน การจัดการองคกร และดานการควบคุม ซึ่ง
ดานภาวะผูนำ/การนำทั้งผูบริหารและอาจารยผูสอนมีความตองการที่ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรจัดอบรมสงเสริม
ดานสารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดานความคิดสรางสรรค
และดานความรวมมือการทำงานเปนทีม
2. ผูบริหารในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คณบดีคณะศึกษาศาสตรจัดการเรียนการสอนพลศึกษาให
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 เนนทักษะ ความรูและสรางความสมบูรณแบบดวยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
3. บริหารการเรียนการสอนพลศึกษาในคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษาใหสอดคลองกับศตวรรษที่
21 เพื่อจัดการเรียนรูยุคใหมใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอการจัดการเรียนรู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ของนักศึกษาวิทยาเขตอื่นๆ
2. ควรศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ดวยวิธีอื่นควบคูไปดวย เชน การสัมภาษณ และการ
สังเกต เปนตน เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก
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3. ควรศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษาในศตวรรษที ่ 21 คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา องคประกอบอื่นๆ เชน ศักยภาพอาจารยผูสอน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เปนตน
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