
บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 

1. เพื่อใหท้ราบถึงสภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ 
 ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

2. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
  ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

3. เพื่อใหท้ราบถึงการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบติังานและปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดั 
 ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 

กลุ่มตวัอยา่ง  เป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนวชิาพลศึกษา    ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในปีการศึกษา  2546 – 2547 ใน 
โรงเรียน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โรงเรียน 685 โรงเรียนจากทั้งหมด 1,319 โรงเรียนและเป็นผูบ้ริหารและครูผูส้อนวชิาพลศึกษา จ านวน  
2,055  คน จาก  13,584   คน โดยแยกเป็นผูบ้ริหาร  685  คน จาก1,319 คน และครูพลศึกษา จ านวน1,370 คน 
จาก 2,638 คน โดยวธีิสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองเป็นแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานและปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 

 ตอนที ่1   เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานและปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา   

   สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดั 
   เชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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วธีิด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 

ในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดค้  านึงถึง ความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดใ้นการจดัเก็บและผล
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บ จึงไดด้ าเนินการประชุม และติดต่อขอหนงัสือจาก มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  ขอความ
อนุเคราะห์จดัเก็บขอ้มูลถึง ผูอ้  านวยการส านกังานพื้นท่ีการศึกษาและผูอ้  านวยการโรงเรียน ในจงัหวดัเชียงใหม่
และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใหผู้บ้ริหารและครูพลศึกษาในโรงเรียน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตอบแบบสอบถาม และผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลและน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

น าขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามไปค านวณ หาค่าคะแนนความถ่ี ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของความถ่ีโดยใช ้ ไคร์- สแควร์ (X2) 

 

สรุปผลการวจิัย 
 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ  ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหารเป็นชายมากกวา่หญิง คิดเป็นร้อยละ 80.87 และครูพลศึกษาเป็นชาย 
มากกว่าหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.75 เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้งสองกลุ่ม ผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายมากกว่า 
หญิง คิดเป็นร้อยละ 68.13 
 

อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหารส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 41- 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.95 และครูพลศึกษา ส่วน
ใหญ่อายุระหวา่ง 41 - 50 คิดเป็นร้อยละ 33.58  เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้งสองกลุ่ม จะมีอายรุะวา่ง 41- 50  คิดเป็น 
ร้อยละ 39.37 มากท่ีสุด และมีอายรุะหวา่ง 21-30 คิดเป็นร้อยละ 10.36 นอ้ยท่ีสุด 
 
 วุฒิทางการศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหารมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีโท มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 58.69 และครูพลศึกษา มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.74 
  
 จ านวนครูพลศึกษาทีข่าดแคลน   ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหาร ตอบส่วนใหญ่ขาดแคลน 1  คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.12 และครูพลศึกษา ตอบส่วนใหญ่ขาดแคลน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 75.04 
 
 ต าแหน่ง   ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหารและครูพลศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100  
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ประสบการณ์การท างาน  ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหาร มีประสบการณ์ในการท างาน     ระหวา่ง  21  ปี 
ข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.74 และครูพลศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 16-20 ปี มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 34.02 เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้งสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการท างาน ระหวา่ง 21 ปีข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 44.28 มากท่ีสุด 
 
 ประสบการณ์ในการสอนวชิาพลศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามครูพลศึกษามีประสบการณ์ในการสอนวชิา
พลศึกษา  ระหวา่ง 16 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.04 มากท่ีสุด และระหวา่ง 1- 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.45 นอ้ยท่ีสุด 
  

ระดับสถานศึกษา  ผูต้อบแบบสอบถามผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 70.36 
รองลงมา คือโรงเรียนขยายโอกาส  คิดเป็นร้อยละ 22.19  และโรงเรียนมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  7.45  
 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน ในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปได้
ดงัน้ี 

ด้านการปฐมนิเทศ  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ  ตามความเห็น
ของผูบ้ริหารในขอ้ 1, 3 และ 4 มีค่าร้อยละ 37.50, 41.70และ 52.50 ตามล าดบั และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก
และมากท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นว่ามีค่าร้อยละ 32.50, 31.90 และ 32.20 ตามล าดบั  และไดป้ฏิบติั
จริงในระดบัน้อย และไม่ไดป้ฏิบติัเลย ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษา มีความคิดเห็นเป็นร้อยละและ
ระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 

 
ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการ

ฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ ตามความเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1, 2, 3, 4 และขอ้ 6 มีค่าร้อยละ 46.70, 
40.00, 40.00, 55.90 และ 40.80 ตามล าดบัและไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก และมากท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความ
คิดเห็นวา่มีค่าร้อยละ 33.70, 30.60, 36.20, 40.80  และ 40.00 ตามล าดบั และไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ยส่วนขอ้อ่ืน ๆ  
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็นเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
 

ด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการ  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการเผยแพร่
ข่าวสารทางวชิาการตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้  2  มีค่าร้อยละ 49.20  และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก
แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็น มีค่าร้อยละ 38.30 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย  ส่วนขอ้ 3  และขอ้ 6  ผูบ้ริหาร
มีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 52.50 และ 39.20 และไดป้ฏิบติัจริงระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 
35.3 0 และ 32.80 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากและระดบันอ้ยส่วนขอ้อ่ืน  ๆ  ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น 
คิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
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ด้านการสัมมนาทางวชิาการ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการสัมมนาทางวชิาการ   
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1,2, 3 และ 4  มีความร้อยละ 45.80, 57.50, 42.50 และ 53.30 ตามล าดบั 
และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 36.70, 32.20, 32.70 และ 36.70  
ตามล าดบัและไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย  ส่วนขอ้ท่ี 5 ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 48.40 และไดป้ฏิบติั
จริงในระดบันอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 32.8 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย ส่วนขอ้
อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 

 
ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการส่งเสริมให้มี

การศึกษาต่อ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1, 2 และขอ้ 6 มีค่าร้อยละ 42.50 ,60.80 และ 44.10 และไดป้ฏิบติั
จริงในระดบัมาก แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 54.70, 38.90 และ 32.80 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบั
นอ้ย ส่วนขอ้ 3 และขอ้ 7 ผูบ้ริหาร มีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 39.20 และ 42.60 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย
ท่ีสุด และระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 38.40 และ 43.60 และไดป้ฏิบติัจริง ในระดบันอ้ย
และระดบัมากส่วนขอ้อ่ืนๆผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริง
เหมือนกนั 
 

ด้านการศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างาน สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้น
การศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างาน   ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 2 ,3 และขอ้ 5 มีค่าร้อยละ 55.80, 
40.80 และ 52.50 ตามล าดบัและไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมาก แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่า
ร้อยละ 36.40, 33.30  และ  32.80  ตามล าดบั และไดป้ฏิบติัจริงในระดบันอ้ย ส่วนขอ้อ่ืน ๆ  ผูบ้ริหารและครูพล
ศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
 

ด้านการขาดแคลนครูพลศึกษา  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการขาดแคลนครู
พลศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 2 ,3 และขอ้ 4 มีค่าร้อยละ 40.20, 44.00 และ 44.30 ตามล าดบั
และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 41.00, 41.30 และ 44.60 ตามล าดบั
และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากและมากท่ีสุด ส่วนขอ้ท่ี 5 ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 31.50 และไดป้ฏิบติั
จริงในระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 40.60 และไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้
อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
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3. ผลการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัแม่ฮ่องสอน สรุปไดด้งัน้ี 

 
 ด้านการปฐมนิเทศ  ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการปฐมนิเทศ ตามความเห็นของผูบ้ริหารใน ขอ้ 3  
มีค่าร้อยละ 35.80 และมีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด  แต่ครูพลศึกษา มีความคิดเห็นวา่ มีค่าร้อยละ 32.50  และ ได ้
ปฏิบติัจริงในระดบัไม่มีปัญหาเลย ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามี ความคิดเห็นเป็นร้อยละและระดบั
ปัญหาเหมือนกนั 
 
 ด้านการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการฝึกอบรมหรือ
ประชุมเชิงปฎิบติัการ ตามความเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1 และ 4 มีค่าร้อยละ 40.00 และ 50.00 มีปัญหาในระดบั
นอ้ยท่ีสุดและระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นวา่ มีค่าร้อยละ 37.70 และ 34.70 มีปัญหาในระดบันอ้ย 
และระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็นเป็นร้อยละและระดบัปัญหาเหมือนกนั 
 
 ด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการ  ปัญหาการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการ  
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1, 2, 4, 5 และขอ้ 6 มีค่าร้อยละ 45.80, 52.50, 48.4 0, 50.80,  และ 41.70 
ตามล าดบั และมีปัญหาในระดบัไม่มีปัญหาเลย และมีปัญหานอ้ยท่ีสุด  แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 
33.10, 38.90, 35.30, 33.30 และ 35.60  ตามล าดบัและมีปัญหาในระดบันอ้ย และมีปัญหานอ้ยท่ีสุด ส่วนขอ้ 3 
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
 

ด้านการสัมมนาทางวชิาการ ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการสัมมนาทางวชิาการของผูบ้ริหาร
ในขอ้ 1, 2, 5 และขอ้ 6 มีค่าร้อยละ 35.00, 40.00, 35.90 และ 41.60 ตามล าดบัและมีปัญหาในระดบัไม่มีปัญหาเลย  
และมีปัญหานอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 36.90, 33.30, 34.70  และ 39.40  ตามล าดบัและ 
มีปัญหาในระดบันอ้ย และมีปัญหานอ้ยท่ีสุด ส่วนขอ้ 3 และขอ้ท่ี 4  ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละและระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
 

ด้านการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ  ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษาดา้นการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 1, 2, 5, 6 และขอ้7 มีค่าร้อยละ 37.50, 39.20, 40.00, 33.30 และ 35.00 ตามล าดบั 
และมีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 36.10, 32.50, 41.10, 35.60 และ 30.50 
ตามล าดบั และมีปัญหาในระดบันอ้ย ส่วนขอ้ 3 และขอ้ 4 ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ
และระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 
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ด้านการศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างาน ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษาดา้นการศึกษาดูงานและ 
สังเกตวธีิการท างาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 3, 4, 5 และขอ้ 6 มีค่าร้อยละ 44.20, 49.20, 50.90  
และ47.60 ตามล าดบัและมีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 41.70, 34.80 ,37.80 
และ 35.50 ตามล าดบั และมีปัญหาในระดบันอ้ย ส่วนขอ้ 1 และขอ้ 2 ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิด
เป็นร้อยละและระดบัท่ีปฏิบติัจริงเหมือนกนั 
 

ด้านการขาดแคลนครูพลศึกษา ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ดา้นการขาดแคลนครูพลศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารในขอ้ 2 และขอ้ 4 มีค่าร้อยละ 40.20 และ 40.40 ตามล าดบัและมีปัญหาในระดบัมาก 
แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 40.00  และ 38.00 ตามล าดบั และมีปัญหาในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ี 5 
ผูบ้ริหารมีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 30.50 และมีปัญหาในระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษามีความคิดเห็นมีค่าร้อยละ 
43.00 และมีปัญหาในระดบัระดบัมากท่ีสุด ส่วนขอ้อ่ืนๆ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ
และระดบัท่ีไดป้ฏิบติัจริงเหมือนกนั 

 
4. เปรียบเทยีบสภาพการปฏิบัติงานและปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา โดยเปรียบเทียบความแตก 

ต่างของสัดส่วน สรุปไดด้งัน้ี 
 

4.1 สัดส่วนความคิดเห็น ต่อสภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา สังกดัส านกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของผู ้
บริหารและครูพลศึกษา ดา้นการปฐมนิเทศ, ดา้นการสัมมนาทางวชิาการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง 
สถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 
 

4.2 สัดส่วนความคิดเห็น ต่อปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในโรงเรียนมธัยมศึกษา ของผูบ้ริหาร
และครูพลศึกษา ด้านการปฐมนิเทศ, ด้านการเผยแพร่ข่างสารทางวิชาการ, ด้านการสัมมนาทางวิชาการ  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

อภิปรายผล 
 

จากการวิจยัเก่ียวกบัสภาพการปฏิบติังานและปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มีประเด็นท่ี
จะน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 

ก. สภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาครูพลศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัแม่ฮ่องสอน   
 

ดา้นการปฐมนิเทศ  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
พลศึกษาในขอ้ความคิดท่ีไดจ้ากการปฐมนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริงของครูพลศึกษาระดบัใด 
และโรงเรียนของท่านไดจ้ดัพี่เล้ียงเพื่อคอยช่วยเหลือ แนะน าใหแ้ก่ครูพลศึกษาท่ีบรรจุใหม่ ในระดบัท่ีแตกต่าง
กนั คือ ผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงมากแต่ครูพลศึกษาเห็นวา่ปฏิบติัจริงนอ้ย อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไดท้  างาน
ในระดบันโยบายท่ีมีค าสั่งใหป้ฏิบติัแต่ครูพลศึกษาเป็นผูป้ฏิบติัจริง จะมองเห็นภาพพจน์ของการปฏิบติัจริงมากา
กวา่วา่ไม่ค่อยไดใ้หค้วามส าคญั และใหก้ารช่วยเหลืออยา่งจริงจงักบัครูพลศึกษาท่ีบรรจุใหม่ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เติบโต คติพจน์ (2540 : 121) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงมาก ส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่
ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 
  

ดา้นการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูพลศึกษาในขอ้โรงเรียนของท่านไดจ้ดัการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ การ
ฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีโรงเรียนจดัข้ึนครูพลศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบติัการ โรงเรียนของท่านสนบัสนุนใหค้รูพลศึกษา เขา้ร่วมฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน ในระดบัท่ี แตกต่างกนัคือ ผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงมาก แต่ครู
พลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาลี วชิญกุล (2525 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหาร
พบวา่ไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมากส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 
  

ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ในขอ้โรงเรียนของท่านจดันิทรรศการทางวชิาพลศึกษา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางพลศึกษา 
โรงเรียนของท่านมีนโยบายเสนอข่าวสารทางวชิาการพลศึกษาแก่ ครูอาจารยแ์ละนกัเรียน   โรงเรียนขาดศูนยก์ลางใน
การเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการในระดบัท่ีแตกต่างกนัคือ ผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติัในระดบัมากและไม่ไดป้ฏิบติั
เลยแต่ครูพลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัในระดบันอ้ย อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารอยูใ่นสภาพท่ีแตกต่างกบัครูพลศึกษา   
หรืออาจเป็นเพราะครูพลศึกษาปฏิบติังานสอน ยงัมีความตอ้งการท่ีจะสนบัสนุนการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ
เพิ่มข้ึนอีก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เติบโต   คติพจน์ (2540 : 121) และมาลี วชิญกุล  (2525 : บทคดัยอ่)  พบวา่
ผูบ้ริหารพบวา่ไดป้ฏิบติัจิรงในระดบัมาก ส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 



 66 

 ดา้นการสัมมนาทางวิชาการ  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ในขอ้โรงเรียนของท่านไดจ้ดัใหมี้การสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังานเป็นครูพลศึกษาช่ืนชอบในการร่วมสัมมนาทางวชิาพลศึกษา โดยการเตรียมตวั
ศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาการสัมมนา โรงเรียนของท่านไดน้ าผลขาดการสัมมนาไป
ใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอนและพฒันาการปฏิบติังาน โรงเรียนของท่านยงัขาดวทิยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้ใจในกระบวนการสัมมนาทางวิชาการในระดบัท่ีมีความแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติั
จริงมาก แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีการปฏิบติัจริงนอ้ย อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสไปสัมมนาอยูเ่สมอ แต่ครู
พลศึกษาไดมี้โอกาสไปนอ้ย ดงันั้นการจดัสัมมนาทางวิชาการควรจดัใหมี้มากข้ึนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็น ทศันคติในการปฏิบติังาน เป็นการเสริมสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เติบโต คติพจน์ (2540 : 121) และอรพินท ์กุลประภา (2524 : 113-117) พบวา่ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก 
ส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 

 
ดา้นการส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ในขอ้บุคลากรไม่ยอมรับแนวความคิดใหม่ท่ีไดรั้บจากากรสัมมนาทางวชิาการ
ยงัคงปฏิบติังานเหมือนเดิมผูบ้ริหารสนบัสนุนใหค้รูพลศึกษาไดมี้โอกาสไดศึ้กษาต่อในรายวชิาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ผูบ้ริหารในโรงเรียนของท่านคิดวา่การส่งบุคลากรไปศึกษาต่ออาจมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดโอกาสใหค้รูพลศึกษาท่ีศึกษาจบมาแลว้น าวชิาการใหม่  ๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน ครูพลศึกษาท่ี
ศึกษาต่อจบแลว้ไดม้ารับผดิชอบงานในหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ืองในระดบัท่ีแตกต่างกนั คือผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติั
จริงมาก แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีการปฏิบติัจริงนอ้ย อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารและครูพลศึกษาไม่ไดว้างแผน
เตรียมการท่ีจะศึกษาต่อ และขาดการประสานงานกบัสถาบนัแหล่งความรู้ เพื่อการศึกษาต่อ สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ เติบโต คติพจน์ (2540 : 121) และอรพินท ์กุลประภา (2524 : 113-117) พบวา่ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัจริง
ในระดบัมาก ส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 

 
ดา้นการศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างาน  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ในขอ้โรงเรียนของท่านมีนโยบายสนบัสนุนให้ความส าคญัของการศึกษา
ดูงานเพื่อประโยชน์ทางดา้นการสอนและปฏิบติังาน ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัของการศึกษาดูงานและสังเกต
วธีิการท างานนอกสถานท่ี โรงเรียนของท่านมีงบประมาณในการไปศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างานเพื่อการ
ปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนในระดบัท่ีแตกต่างกนั คือผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติังานจริงมาก แต่ครูพลศึกษา
เห็นวา่มีการปฏิบติัจริงนอ้ย อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสไปดูงานอยูเ่สมอ แต่ครูพลศึกษาไดมี้โอกาสไป
นอ้ย ยงัมีความตอ้งการท่ีจะไปศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างานมากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เติบโต คติ
พจน์ (2540 : 121) และ มาลี วชิญกุล (2525 : บทคดัยอ่) พบวา่ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัจริงในระดบัมาก ส่วนครูพล
ศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 
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ดา้นการขาดแคลนครูพลศึกษา  สภาพการปฏิบติังานในการพฒันาครูพลศึกษา  ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ครูท่ีจบไม่ตรงกบัวฒิุแต่สอนวชิาพลศึกษาเพราะไมมี่ครูพลศึกษาไม่มีการเปิดบรรจุ
ต าแหน่งครูพลศึกษาจ านวนครูพลศึกษามีไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนในโรงเรียน ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัคือ 
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงมากและมากท่ีสุด ส่วนในขอ้ท่ีผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญั
ของครูพลศึกษาแตกต่างกนัคือผูบ้ริหารเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ยแต่ครูพลศึกษาไดป้ฏิบติัจริงมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลอ้งกนังานวจิยัของ เติบโต คติพจน์ (2540 : 121) และ มาลี วชิญกุล (2525 : บทคดัยอ่) พบวา่ผูบ้ริหารได้
ปฏิบติัจริงในระดบัมาก ส่วนอาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่ไดป้ฏิบติัจริงนอ้ย 
 

ข. ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

 ดา้นการปฐมนิเทศ  ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูพลศึกษา  ใน
ขอ้ความรู้ท่ีไดจ้าการปฐมนิเทศมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริงของครูพลศึกษาในระดบัใด ในระดบัท่ีมี
ความแตกต่างกนั คือ ผูบ้ริหารเห็นวา่มีปัญหาในระดบันอ้ย แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัไม่มีปัญหา
เลย อาจเป็นเพราะการปฐมนิเทศในช่วงระยะเวลา 5-10 ปี ไม่ไดมี้การบรรจุครูพลศึกษาใหม่ จึงไม่ค่อยมีปัญหา
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ และอรพินท ์ กุลประภา (2524 : 113-117) พบวา่อาจารยพ์ลศึกษามีความคิดเห็นใน
เร่ืองการปฐมนิเทศน์ไม่แตกต่างกนั 
  

ดา้นการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูพลศึกษาในขอ้โรงเรียนของท่านไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ   ครูพลศึกษา
ไดน้ าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบติัการมาใชพ้ฒันาการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัคือผูบ้ริหารเห็นว่าการจดัการฝึกอบรมหรือประชุมเชิง
ปฏิบติัการมีปัญหานอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่การจดัการฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการมีปัญหานอ้ยท่ี
สุดแต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหานอ้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ และอรพินท ์ กุลประภา (2524 : 113-117)  ท่ี
พบวา่ผูบ้ริหารและอาจารยพ์ลศึกษามีความคิดเห็นในเร่ืองการปฐมนิเทศไม่แตกต่างกนั 
 

 ดา้นการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการ   ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูพลศึกษา ในขอ้โรงเรียนของท่านไดจ้ดัตั้งงบประมาณ เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาพลศึกษาโรงเรียน
ของท่านจดันิทรรศการวชิาพลศึกษาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาพลศึกษา   โรงเรียนของท่านจดังบประมาณใน
การจดัหาเอกสาร ต ารา วารสาร และส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ครูพลศึกษาให้ความสนใจข่าวสารทางวิชาการ โรงเรียน
ขาดศูนยก์ลางในการเผยแพร่ข่าวสารทางวชิาการในระดบัท่ีแตกต่างกนั คือผูบ้ริหารเห็นวา่ปัญหามีอยูใ่นระดบั
ไม่มีปัญหาเลย แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเติบโต คติพจน์ (2540 : 124) 
ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารคิดวา่มีปัญหาในระดบันอ้ยแต่อาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัมาก 
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ด้านการสัมมนาทางวิชาการ  ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูพลศึกษาในขอ้โรงเรียนของท่านไดจ้ดัให้มีการสัมมนาเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและแกปั้ญหา
ต่างๆ ในการปฏิบติังาน โรงเรียนของท่านยงัขาดวทิยากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ใจในกระบวนการสัมมนา
ทางวชิาการ หลงัจากสัมมนาแลว้ไดมี้การติดตามผลและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ขในการสัมมนาต่อไป มี
ปัญหาในระดบัท่ีแตกต่างกนัคือ ผูบ้ริหารเห็นวา่มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาใน
ระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เติบโต คติพจน์ (2540 : 124) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารคิดวา่มีปัญหาในระดบันอ้ย
แต่อาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัมาก 
  

ดา้นการส่งเสริมใหมี้การศึกษาต่อ  ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูพลศึกษาในขอ้บุคลากรไม่ยอมรับแนวความคิดใหม่ท่ีไดจ้ากการสัมมนาทางวิชาการยงัคงปฏิบติังานเหมือนเดิม 
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูพลศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาต่อในรายวิชาท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน โรงเรียนของ
ท่านมีกิจกรรมมากจนบุคลากรไม่มีเวลาเตรียมตวัศึกษาต่อ  ผูบ้ริหารไดเ้ปิดโอกาสให้ครูพลศึกษาท่ีจบการศึกษา
แลว้น าวชิาการใหม่มาปรับปรุงการเรียนการสอน ครูพลศึกษาท่ีศึกษาจบแลว้ไดม้ารับผิดชอบงานในหนา้ท่ีอยา่ง
ต่อเน่ือง มีปัญหาในระดบัท่ีแตกต่างกนัคือ ผูบ้ริหารเห็นวา่มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุดแต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มี
ปัญหาในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาลี วชิญกุล (2525 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารคิดวา่มีปัญหาใน
ระดบันอ้ยแต่อาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัมาก อาจเป็นเพราะอาจารยพ์ลศึกษามีความไม่พร้อมใน
เร่ืองงบประมาณและการเตรียมตวัท่ีจะศึกษาต่ออีกทั้งยงัขาดการประสานงานท่ีดีกบัสถาบนัท่ีจะศึกษาต่อ 
  

ด้านการศึกษาดูงานและสังเกตวิธีการท างาน ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูบ้ริหารและครูพลศึกษา ในขอ้ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัของการศึกษาดูงานและสังเกตวธีิการท างานนอก
สถานท่ี ครูพลศึกษาท่ีไปศึกษาดูงานแลว้ได้น าความรู้และประสบการณ์มาปรับปรุง  และพฒันาการเรียน
การสอน โรงเรียนของท่านมีงบประมาณในการไปศึกษาดูงานและสังเกตุวธีิการท างานเพื่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเม่ือไปศึกษาดูงานและสังเกตวธีิท างานและขาดการติดตามประเมินผลวา่ไดคุ้ม้ค่าเพียงใด ในระดบั
ท่ีไม่แตกต่างกนั คือผูบ้ริหารเห็นวา่มีปัญหาในระดบัไม่มีปัญหาเลยแต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบันอ้ย
อาจเป็นเพราะงบประมาณท่ีจดัสรรใหน้ั้นไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย    ท าใหผู้บ้ริหารและครูพลศึกษาไม่เห็นความส าคญั
และใหค้วามสนใจเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จิรา อ่อนไหว (2532 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่สภาพความ
ตอ้งการในการจดักิจกรรมของอาจารยพ์ลศึกษาและผูบ้ริหารมีความคิดเห็นวา่มีปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ดา้นการขาดแคลนครูพลศึกษา ปัญหาในการพฒันาครูพลศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ 
ครูพลศึกษาครูท่ีจบไม่ตรงกบัวฒิุแต่สอนวชิาพลศึกษาเพราะไม่มีครูพลศึกษา จ านวนครูพลศึกษามีไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัคือ ผูบ้ริหารและครูพลศึกษามีความเห็นวา่ มีปัญหาใน
ระดบัมาก ส่วนในขอ้ท่ีผูบ้ริหารไม่เห็นความส าคญัของครูพลศึกษาแตกต่างกนัคือผูบ้ริหารเห็นวา่ มีปัญหาอยูใ่น
ระดบัมีปัญหานอ้ย แต่ครูพลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกนังานวจิยัของ เติบโต คติพจน์ 
(2540 : 121) ท่ีพบวา่ผูบ้ริหารคิดวา่มีปัญหาในระดบันอ้ยแต่อาจารยพ์ลศึกษาเห็นวา่มีปัญหาในระดบัมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผูบ้ริหารควรวางแผนและก าหนดนโยบายใหช้ดัเจน เพื่อใหก้ารพฒันาครูพลศึกษา ด าเนินการต่อไป 
โดยการจดังบประมาณให้เพียงพอ 

2. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรร่วมกนัปรับปรุง 
การพฒันาบุคลากรพลศึกษาในโรงเรียน ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหา สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

3. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา    ควรร่วมกนัจดัฝึก 
อบรมหรือประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อผลิตส่ือ เอกสารทางวชิาการท่ีทนัสมยัใหเ้พิ่มมากข้ึน เพื่อประโยชน์ในการ
คน้ควา้ อา้งอิง ของครูพลศึกษาต่อไป 

4. ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูพลศึกษาไดแ้สดงศกัยภาพ ของตนเองให้เตม็ความสามารถของตนเอง 
5. ควรร่วมมือกบัสถานบนัการศึกษาอ่ืนๆ  ในการร่วมกนัพฒันาครูพลศึกษาให้กา้วทนัต่อการ 

เปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนั 
 
 
 
 
 




