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หน่วยงาน
ปี การศึกษา

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนวิชา
กลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พนั จ่าอากาศโทพิทยา สันตะวงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักศึกษา ชันปี
้ ที่ 3 ที่ศกึ ษาในหลักสูตร
ศีกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี จานวน 169 คน เป็ นนักศึกษาชายจานวน 135 คน และนักศึกษาหญิงจานวน 34 คน
ได้ จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2559 ทังหมดเนื
้
่องจากประชากรมี
จานวนน้ อย เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น แบบสอบถามดังกล่าว
ประกอบด้ วยความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการ
จัดการกีฬาฟุตบอล 4 ด้ าน คือ
(1) ด้ านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล
(2) ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล (3) ด้ านอาจารย์
ผู้สอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล และ (4) ด้ านการวัดและประเมินผลวิชากลวิธี
การฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการ
กีฬาฟุตบอล ด้ านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬา
ฟุตบอล ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล ด้ านอาจารย์
ผู้สอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล และ ด้ านการวัดและประเมินผลวิชากลวิธีการ

ฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล มีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากและความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ
2. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรี ยน
การสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล แยกตามตัวแปรเพศ และระดับชันปี
้
ปรากฏผลดังนี ้
2.1 แยกตามเพศ พบว่านักศึกษาชาย จานวน 135 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.88
และนักศึกษาหญิง จานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.12
2.2 แยกตามระดับชันปี
้ พบว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 3/1 จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25.44 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3/2 จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.85 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3/3 จานวน
45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.63 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3/4 จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.08
3. ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและ
การจัดการกีฬาฟุตบอล แยกตามรายด้ าน ปรากฏผลดังนี ้
3.1 ด้ านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกวิชากลวิธีการฝึ กและการ
จัดการกีฬาฟุตบอล มีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 ส่วนความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57
3.2 ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล
มีความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.67 ส่วนความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60
3.3 ด้ านอาจารย์ผ้ สู อนวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล มีความ
คาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72
ส่วนความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62
3.4 ด้ านการวัดและประเมินผลวิชากลวิธีการฝึ กและการจัดการกีฬาฟุตบอล มี
ความคาดหวังอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.72 ส่วนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54

