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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาสภาพปัจจุบนั  ปัญหา และการจดัการเรียนการ
สอน สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา  วเิคราะห์คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคส์าขาวทิยาศาสตร์การ
กีฬาทั้งในและต่างประเทศ  รูปแบบหลกัสูตรพฒันาและการจดัการเรียนการสอนสาขาวทิยาศาสตร์
การกีฬา  ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 1. บณัฑิตท่ี
ส าเร็จการศึกษา  สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 80 คน 2. ผูใ้ชบ้ณัฑิตสาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา  
จ  านวน 20 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบ
วเิคราะห์สาระ  การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหา ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั  
 1.  สภาพปัจจุบนั ปัญหา ของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนสาขาวทิยาศาสตร์การ
กีฬา พบวา่ ความเหมาะสมของหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
สภาพแวดลอ้ม และคุณลกัษณะของบณัฑิตอยูใ่นระดบัมาก  รายวชิาท่ีมีประโยชน์ต่อการ
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานมากท่ีสุดไดแ้ก่ วชิาสรีรวทิยา ออกก าลงักาย วชิากายวภิาคศาสตร์ วชิา
จิตวทิยาการกีฬา แต่ในภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของบณัฑิตอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  บณัฑิตมีความรู้ทางวชิาการนอ้ย มีปัญหาเร่ืองภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ควรเนน้
ทกัษะการคิดวเิคราะห์  การใชภ้าษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความรู้ทกัษะในการใช้
อุปกรณ์วทิยาศาสตร์การกีฬา และสามารถซ่อมบ ารุงไดก้ารฝึกใหน้กักีฬาเป็นเลิศ  
 2.  คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคพ์บวา่ มี  3 ดา้น คือ 1) ดา้นพุทธิพิสัย เช่น มีความรู้ใน
สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษานานาชาติ   2) ดา้นจิตพิสัย เช่น มี
จิตส านึกในการท างานเพื่อส่วนร่วม 3) ดา้นทกัษะพิสัย เช่น  มีความรู้ ความสามารถใชอุ้ปกรณ์ 
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์การกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.  รูปแบบหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนสาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อใหเ้ป็นรูปแบบในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นบณัฑิตท่ี
พึงประสงค ์ประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานผลการเรียนรู้ เง่ือนไขการจดัการเรียนรู้ และทรัพยากรการเรียนการสอน 
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Abstract 
 

 

 The objectives of this research are to study current circumstances, problems and 
instruction management of sport science; to study the desirable sport science graduate 
qualifications in Thailand and other countries; to develop curriculum and instruction management 
of sport science based on Thai Qualifications Framework for Higher Education. The sample 
group comprises 80 sport science graduates, 20 sport science. The tools used in the research are 
questionnaire, interview, content analysis form. Data are analyzed for content, frequency, 
percentage, average and standard deviation.  

Findings of the research are as follows:  
1. Current circumstance and problems of curriculum and instruction management of sport 

science: Fitness of curriculum, instructors, instructional activities, environment and graduate 
qualifications are good. Courses which can be best applied to actual practice at work are exercise 
physiology, anatomy and sports psychology. The overall satisfaction toward the performance of 
graduates is moderate. Graduates possess little academic knowledge and have difficulties with 
Thai and foreign languages.  
 The department should focus on analytical skills, the use of English and other foreign 
languages, the familiarity with the operation and the repair of sports science equipment, and, the 
development of excellent sportsmen.  
 2. Desired characteristics of graduates: The three aspects involved are: 1) cognitive 
domain such as, graduates should possess comparable level of knowledge in the field of sports 
science as graduates from international higher education institutions; 2) attitude domain such as, 
graduates should be mindful of the need to contribute to society; and, 3) psychomotor domain 
such as, graduates should be knowledgeable about and able to efficiently operate sports science 
equipments and tools.  
 3. Development of model of curriculum and instruction management of sport science 
based on Thai Qualifications Framework for Higher Education: This development is intended to 
transform learners into desirable graduates. It encompasses principles, rationales, objectives, 
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desired characteristics of graduates, learning achievement standard, learning management 
conditions and instructional resources.  


