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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และ เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากลของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จําแนกตาม
เพศชายและเพศหญิง จํานวน 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดาบสากล ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา
2555 จํานวน 40 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชสัมโนประชากรคือประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีคาความเชื่อมั่น .96 วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
(t -test) ผลการวิจัยพบวาระดับคุณลักษณะที่เปนจริง โดยรวม อยูในระดับมาก (μ = 3.73, σ = 0.29) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา คุณลักษณะที่เปนจริงเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(μ = 3.92, σ = 0.44) ดานคุณธรรมจริยธรรม (μ = 3.88, σ = 0.41) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
(μ = 3.70, σ = 0.42) ดานทักษะทางปญญา (μ = 3.65, σ = 0.29) และดานความรู (μ = 3.49, σ = 0.31) และผลการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี จําแนกตาม เพศ พบวา แตกตางกัน (p <0.05)
คําสําคัญ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คุณลักษณะที่เปนจริง

Abstract
The purposes of this research were to study the actual characteristics for Thai qualifications framework for higher
education on institute of physical education chonburi campus students for fencing course and compare actual characteristics
for Thai qualifications framework on institute of physical education chonburi campus students for fencing course between
gender. There were 5 aspects to be considered; ethics and moral, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and
responsibility, numerical analysis, communication and information technology skills. The population consisted of 40 students
from institute of physical education chonburi campus year 2012 at learning in fencing course The questionnaire constructed
by the researcher was used to collect the data with reliability of 0.96. The data were analyzed by using the frequency,
percentage, arithmetic means (μ), standard deviation (σ.), t-test. The results were as followed; Level actual the characteristics
for Thai qualifications framework on institute of physical education chonburi campus students for fencing course year 2012.
There were 5 aspects to be considered; ethics and moral, knowledge, cognitive skills, interpersonal skills and responsibility,
numerical analysis, communication and information technology skills. The overall of students characteristics were at a high
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level. (μ=3.73, σ=0.29) When considered by the aspects, it was found that The actual characteristics for Thai qualifications
framework on institute of physical education chonburi campus students for fencing year 2012. were as followed; interpersonal
skills and responsibility (μ= 3.92, σ = 0.44), ethics and moral (μ = 3.88, σ = 0.41), communication and information technology
skills (μ = 3.70, σ = 0.42) cognitive skills (μ= 3.65, σ = 0.29) and knowledge (μ = 3.49, σ = 0.31) To compare actual
characteristics for Thai Qualifications Framework on institute of physical education chonburi campus students for fencing
between gender, the results were significantly different (p <0.05).
Keywords : Thai qualifications, Framework for higher education, The actual the characteristics.

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมายหลักทางการศึกษาไววา การศึกษา
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับประชาชนการมีสวนรวมของ
สังคมและการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง สิทธิของบุคคลรัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
มีการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจายและจัดใหแกบุคคลดอยโอกาสเปนกรณีพิเศษ แนวการจัดการศึกษา
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และถือวาผูเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด หลักการจัดการ
ศึกษาเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมในแตละระดับที่เกี่ยวกับสังคม ประวัติศาสตร
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาไทย
ตลอดจนความรูและทักษะดานภาษา คณิตศาสตร เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ทักษะในการประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต
อยางมีความสุข (คณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ , 2545) ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 เปนแผนแมบทที่สําคัญในการกําหนดระบบการศึกษาของชาติใหกับ หนวยงานดานการศึกษา
ตา งๆ ได กํ าหนดรู ป แบบในการจัด การศึก ษาใหกั บ ผู เรี ย น โดยจุ ดมุ ง หมายในการจั ด การศึ ก ษา มุ งเน น ใหผู เ รี ย นได เ กิ ด
คุณลักษณะเปนผูมีความรู ความสามารถ คิดวิเคราะห มีระบบการจัดการ และสามารถเผชิญสถานการณโดยการนําความรูมา
ใชในการวิเคราะหและแกไขสถานการณไดอยางเหมาะสม (ศิริพร, 2551) รวมถึงการมุงใหผูเรียนนั้นสามารถตอบสนองแกไข
ปญหาวิกฤตของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชความรูความสามารถชี้นําและพัฒนาปญหาตางๆของชาติ
ไดอยางยั่งยืน ตลอดจนเตรียมพรอมรองรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 สงผลกระทบใหเกิดการ
ปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน
แกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันทางการศึกษาขึ้นเปนมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันได
อยางทั่วถึงทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อมั่นไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิต
ไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพ มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
จากเหตุผลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของระบบการศึกษา ที่ชวยพัฒนาศักยภาพของมนุษย ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามความตองการของสังคม เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
ตางๆได ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้น ถูกกําหนดและกํากับการดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ซึ่งเปนผูที่วางมาตรฐานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามความตองการของสังคมโดยกําหนดมาตรฐานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีประกอบดวย 5 ดานคือ (1) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารสนู ดารฮาน และลูไฮซั่น (Asnul and
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Ruhizan, 2010) ที่ไดศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของประเทศมาเลเซีย ที่ไดนําวิธีการเรียนการสอนที่
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการสรางการเรียนรู หรือการสรางประสบการณทางภาคสนาม หองปฏิบัติการ ซึ่งวิธี
เหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทักษะ การสรางสรรคทางนวัตกรรม และมีความจําเปนในการพัฒนาความยั่งยืนในดานการ
จัดการศึกษา ทางดานเทคนิคและวิชาชีพตอไป (อุดม และคณะ, 2556)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ใหความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ที่ พั ฒ นานั กศึ ก ษาทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาเป น ผู ที่พ ร อ มทั้ง ทางด า นความรู สติ ป ญ ญา และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (อเนชา, 2556) อาจารยผูสอนจําเปนตองจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามที่ตองการของสังคม ดวยเหตุดังกลาวจึงทําให
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบ
สากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป (สมัคร, 2555)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากลของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากลของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จําแนกตาม เพศชายและเพศหญิง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ไดแก เพศชาย และเพศหญิง
ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของ
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรมดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สมมุติฐานการวิจัย
นักศึกษาเพศชาย และเพศหญิงของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ แตกตางกัน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.3 วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.4 การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
2. ประวัติสถาบันการพลศึกษา
3. หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา พุทธศักราช 2548
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รายวิชาดาบสากล (มคอ.3)
5. คุณลักษณะที่เปนจริง
6. คุณลักษณะที่พึงประสงค
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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7.1 งานวิจัยในตางประเทศ
7.2 งานวิจยั ในประเทศ

2. วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดประชากรในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก นักศึกษาคณะศิลปศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชั้นปที่ 1
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดาบสากล ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้น 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลว
นําผลการวิจัยมาผนวกเขาดวยกันเพื่อยกรางแบบสอบถามที่จะนําไปใชในการวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นในการประเมินตนเอง เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ปการศึกษา 2555 ลักษณะ
ของแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ ลิเคิรท (Likert) โดยมีเกณฑพิจารณาการใหคะแนน เพื่อ
แปลความหมายของแบบสอบถาม 5 ระดับ (ประคอง, 2538) ดังนี้
5 หมายถึง
นักศึกษาเห็นดวยกับคุณลักษณะที่เปนจริงมากที่สุด
4 หมายถึง
นักศึกษาเห็นดวยกับคุณลักษณะที่เปนจริงมาก
3 หมายถึง
นักศึกษาเห็นดวยกับคุณลักษณะที่เปนจริงปานกลาง
2 หมายถึง
นักศึกษาเห็นดวยกับคุณลักษณะที่เปนจริงนอย
1 หมายถึง
นักศึกษาเห็นดวยกับคุณลักษณะที่เปนจริงนอยที่สุด
การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยใชเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ตามเกณฑจุดกึ่งกลาง ( Midpoint )
ของชวงระดับคะแนน (Class interval ) มีการแปลผลดังนี้ (ประคอง, 2538)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะที่เปนจริงมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะที่เปนจริงมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะที่เปนจริงปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะที่เปนจริงนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะที่เปนจริงนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อความคิดเห็นและขอเสนออื่นๆ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ป
การศึกษา 2555
33

http://ird.rmutto.ac.th

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอคณะศิลปศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยชี้แจงคําอธิบายของแบบสอบถามกับประชากร และแจกแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
5. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ตามลําดับ ดังนี้
1. นําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. นําขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชา
ดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ใ นรายวิ ช าดาบสากล ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตชลบุ รี
ปการศึกษา 2555 เปนแบบปลายเปด ใชวิธีการรวบรวมสรุปแบบรายดาน และรายขอ แลวนําเสนอในรูปความเรียง
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1. สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) นํามาใชบรรยายลักษณะของขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาจากกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก
1.1 รอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
2.2 คาเฉลี่ย (Mean) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ
3.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แสดงลักษณะการกระจายของขอมูล
2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential analysis statistics) ไดแก
2.1 การทดสอบตัวแปรอิสระ 2 กลุม ทดสอบคาเฉลี่ยดวยสถิติ T-test

3. ผลการวิจัย
คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ใน 5 ดานโดยภาพรวมนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับ
มาก (μ = 3.73 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
รายวิ ชาดาบสากล ของนั กศึ กษาสถาบั นการพลศึ กษา วิ ทยาเขตชลบุ รี เรี ยงตามลํ าดั บค าเฉลี่ ยจากมากไปหาน อย ได แก ด าน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (μ = 3.92 ) ดานคุณธรรมจริยธรรม (μ = 3.88) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี (μ = 3.70 ) ดานทักษะทางปญญา (μ = 3.65 ) และดานความรู (μ = 3.49 )
เพศ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนเพศชาย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ
80.00 รองลงมาเปน เพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 20.00 และ คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบสากล ของนักศึกษาเพศชาย มีคุณลักษณะที่เปนจริงอยูในระดับมาก (μ = 3.72) สวนนักศึกษา
เพศหญิงมีคุณลักษณะที่เปนจริง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยรวมอยูในระดับมาก (μ = 3.75)
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4. สรุปผล
ผลการเปรียบเทียบ คาเฉลี่ย คุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในรายวิชาดาบ
สากล ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จําแนกตาม เพศ พบวา นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ที่ศึกษาวิชาดาบสากล ระหวางชายและหญิง มีคุณลักษณะที่เปนจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในรายวิชา
ดาบสากล โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานทักษะทางปญญา (Cognitive
skills) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาระดับทักษะทางปญญาของนักศึกษาเพศ
ชายที่มีระดับสูงกวาเพศหญิง เนื่องจากการตัดสินใจในการแกไขปญหาตางๆ ในการเรียน หรือทักษะในการเลนกีฬาดาบสากล
และการตัดสินกีฬาดาบสากล นักศึกษาชายจะมีศักยภาพมากกวาเพศหญิง และดวยธรรมชาติของนักศึกษาชายจะมีรักและ
ความชอบในการเลนกีฬามากกวาเพศหญิง จึงทําใหความสามารถทางดานทักษะทางปญญา ในรายวิชาดาบสากล แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชาตรี (2555) ที่ศึกษาการสรางแบบทดสอบกีฬาฮอกกี้สําหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ผล
การศึกษาพบวา เพศชายจะมีศักยภาพทางดานกีฬาที่สูงกวาเพศหญิง นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมที่
หลากหลาย จะสงผลตอการเรียนรูทางดานทักษะกีฬาที่แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ อิสเบล มารติน และ อดอลฟอ (Isabel et al., 2011) พบวา รูปแบบของการจัดการศึกษาที่หลากหลาย จะมีความแตกตาง
ทางดานการจัดการศึกษาภายในประเทศ ระหวางชายกับหญิง ซึ่งการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศเปรู จะเนนทางดาน
การพัฒนาองคความรูตามกระแสสังคมปจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงออกไปตลอดเวลา
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