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บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตสมุทรสาคร และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร ระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้าน
วิธีสอนและการจัดการเรียนการสอน ด้านอุปกรณ์และสถานท่ี ด้านการวัดและประเมินผล ประชากร
เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาคร จำนวน 257 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่น .99 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าคะแนนเฉล่ีย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 
   1. ลักษณะท่ัวไปของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.3 และเพศ
หญิง ร้อยละ 18.7 
   2. นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร มี
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=3.83, S.D.=0.43) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับด้านผู้สอนมากท่ีสุด (X=4.02, S.D.=0.60) 
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียน 
การสอน และด้านอุปกรณ์และสถานท่ี ตามลำดับ 
   3. ผลการเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาเพศชายกับนักศึกษาเพศหญิง พบว่า มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562 ไม่แตกต่างกัน  
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ABTRACT 
 

   The purpose of this research was to study and compare the student 
opinions on the teaching and learning environment according to the Bachelor of 
Education Program of Thailand National Sports University, Samut Sakhon Campus; 
Academic Year 2019. A total of 5 criteria was evaluated in this study: 1) The course; 
2) The instructor; 3) The methods and activities for teaching; 4) The equipment and 
location of the learning environment; and 5) Quantitative and qualitative 
measurement and evaluation. 
   A total of 257 students from the Faculty of Education in Academic Year 
2019 were surveyed for the purpose of this study. The research instrument used in 
this study was a questionnaire. The data was analyzed by using frequency, 
percentage, mean and standard deviation, Statistic T (T-Test) 
   The results of the study showed that the majority of the samples were male 
(81.3%) and female (18.7%). 
   The opinions on the teaching and learning according to the Bachelor of 
Education Program of Thailand National Sports University Samut Sakhon Campus, 
Year 2019, was at a high level (X=3.83, S.D.=0.43). Considering each aspect of the 
criteria evaluated for the purposes of this study, students at the Samut Sakhon 
Campus mostly agree with the instructor (X=4.02, S.D.=0.60), the course methods, 
measurement, and evaluation, and methods and activities for teaching and acquiring 
knowledge and practice. 
   The comparison between male and female students found that the 
opinions on the teaching and learning according to the bachelor of education 



program of Thailand National Sports University Samut Sakhon Campus had no 
difference between the genders. 
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