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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้้า
ในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการสอนว่ายน้้าที่มีต่อประสิทธิภาพของการสอน
ว่ายน้้า การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ผู้ ส อนและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการสอนกี ฬ าว่ า ยน้้ า จ้ า นวน 61 ท่ า น คั ด เลื อ กจากอาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์สอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี และนิสิต นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเรียน
วิชาว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา จ้านวน 022 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ก ารจั ด การเรี ย นการสอนว่ ายน้้ าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การวิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิงปริม าณใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติทดสอบแบบ t - test การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก
ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม
ผลวิจัยพบว่า 1) ทักษะการว่ายน้้าของผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้้า ด้านภาวะ
ผู้น้ าของผู้สอน โดยรวมอยู่ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 2) กลยุทธ์ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้้า
ด้านการจัดแผนการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนว่ายน้้า โดยรวมอยู่ระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 3) กลยุทธ์ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้้า ด้านรูปแบบและวิธีการประเมิน
ทักษะการว่ายน้้าของผู้สอน โดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ 4) การเปรียบเทียบรูปแบบการ
สร้างแรงจูงใจ ทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ แบบแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ที่ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้ า
ในระดับอุดมศึกษา ที่ มีผ ลต่อระดับ การได้มาซึ่งทั กษะการว่ายน้้า ไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้ าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้สอนรายวิชาว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา ควรใช้
ทั้ งแรงจู งใจภายในและภายนอกในการสร้างแรงจู งใจให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ร่ว มชั้ น เรีย น และด้ านการจั ด แผน
การเรี ย นการสอน ควรมีก ารใช้ สื่ อสารสนเทศและอุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาว่ายน้้ า
นอกจากนี้ ผลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การจัดกิจกรรมในรูปแบบของเกมส์ จัดในรูปแบบของการแข่งขัน
ในเชิงปฏิบัติ ประกอบในการเรียนการสอนส่ง ผลดีต่อประสิทธิภาพการได้มาซึ่งทักษะกีฬาว่ายน้้าของนิสิต
นักศึกษา
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Abstracts
The objectives of this research were to study the swimming teaching strategies towards
the swimming performance in the university, and to compare the model of motivated creation
towards the swimming performance. This research was the mixed method research. The samples
were the 16 lecturers and the specialists in coaching the swimming, qualified from the
experienced lecturers in the university level at less 3 years, and the 200 experienced students
who studied in the swimming subject, and were qualified by the purposive sampling. The
tools used for collecting the data were the semi - structured interview form and the
questionnaire about the swimming teaching strategies towards the swimming performance
in the university. The descriptive statistics and t - test Independent were used in the quantitative
aspect. The content analysis in the type of the analytic deduction was used in the qualitative
aspect.
The research result was found that 1) The student’s swimming skill towards the teaching
strategies in the swimming subject in the aspect of the leadership overall was in the high level
(Mean = 4.40), 2) The teaching strategies in the swimming subject in the aspect of the lesson
plan, the information media and the teaching equipment for swimming class overall were in
the highest level (Mean = 4.56), 3) The teaching strategies in the swimming subject in the aspect
of the model and the method of assessing the lecturer’s swimming skill overall were in the
high level (Mean = 4.41) and 4)the 2 models of creating the motivations were compared as
follows: The internal motivations and the external motivations that were used for teaching in
the university level affecting the swimming skill was not statistically significant at 0.05. From
the research result it can be concluded that the swimming lecturer in the university level
should use the internal and the external motivation in term of creating the student’s motivation
in the class, and in the aspect of the lesson plan the information media and the teaching
equipment should be used for the swimming class. Furthermore, the result from the in - depth
interview was found that arranging the activities in the game model, arranging in the practical
competition model in class affected the student’s swimming skill.
Keywords: The strategy study swimming class, The university level
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ความเป็นมาและความส้าคัญของการวิจัย
การพัฒ นาประเทศชาติจ ะได้ผลหรือไม่นั้นต้องพัฒ นาคุณ ภาพของคนในชาติเสียก่อน เพราะคน
ในชาติ เป็ น ส่ ว นส้ าคั ญ ที่ จะท้ าให้ ประเทศชาติ พั ฒ นา โดยการให้ การศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาคนด้วยการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส้าคัญในกระบวนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนามนุษย์ พลศึกษา
เป็นวิชาหนึ่ง ที่ถูกจัดเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้ก้าหนดนโยบายการด้าเนินงานของรัฐในด้านการกี ฬาไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ เพื่อเป็นการส่งเสริม ความเข้าใจและสัมพันธภาพอย่างดีของมวลมนุษย์
อั น จะน้ า ไปสู่ สั งคมที่ ส งบสุ ข ร่ ม เย็ น ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ น รากฐานที่ ส้ า คั ญ ในการที่ จ ะพั ฒ นาประเทศชาติ
ในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อ ๆ ไปในอนาคต
สถาบั น การพลศึ ก ษา ก็ เป็ น แขนงหนึ่ งที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนได้ การออกก้ าลั งกายด้ ว ยกิ จ กรรม
พลศึกษา และกีฬาตามความถนั ดและความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์
ที่จะตอบสนองตามความต้องการของร่างกาย เพื่ อให้ เกิดการเคลื่ อนไหวของอวัยวะทุ กส่ วนของร่างกาย
ทั้งนี้เพราะการออกก้าลังกายเป็นประจ้าจะมีผลท้าให้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้พัฒนาเจริญเติบโต สมบูรณ์
แข็งแรง มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการท้างานหรือปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันได้เป็นปกติ
แต่ถ้าร่างกายขาดการออกก้าลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เกือบตลอดเวลา กิจกรรมที่ผู้เรียนให้ความ
สนใจเป็ น อย่ างมาก วิชาพลศึกษาเป็ นวิชาหนึ่งที่ มีความส้ าคัญต่ อการพั ฒนาศั กยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากเป็นวิชาการศึกษาที่ให้ประโยชน์ทั้งในเรื่องสุขภาพพลานามัย และคุณธรรม จริยธรรม
ว่ายน้้ าเป็ น กิจ กรรมการออกก้ าลั งกายที่ ช่ ว ยเสริม สร้างทั กษะการเคลื่ อ นไหวของร่างกาย ดั งที่
ทวีศักดิ์ ศูน ย์ กลาง (Taweesuk Sunklang, 1991) กล่ าวว่า ว่ายน้้ าเป็นกีฬ าที่ช่ว ยท้ าให้ ส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเคลื่อนไหวครบ ทุกส่วนอันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และการว่ายน้้ามีความส้าคัญต่อชีวิต มนุษย์ในด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้ องกับ วาสนา
คุณาอภิสิทธิ์ (Wassana Kuna-apisit, 1997) ที่กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต และสมาชิก
ในครอบครัวตลอดจนบุคคลอื่น ทุกคนจึงควรเรียนว่ายน้้าหรือควรจะว่ายน้้าให้เป็น ว่ายน้้าเป็นกีฬาที่มีความ
นิยมมาก มนุษย์จึงน้ากีฬาว่ายน้้ามาเป็นกิจกรรมในการพักผ่อนและออกก้าลังที่ดีอย่างหนึ่ง นอกจากนั้น
ว่ายน้้ าถื อเป็ นกี ฬาที่ มีการแข่งขันเป็ นที่ นิยมทั่ วไปอีกด้วย ซึ่งการเรียนว่ายน้้าเป็ นกิ จกรรมการเรียนรู้ทั กษะ
ในขณะที่ร่างกายอยู่ในน้้า ซึ่งเป็ นสภาวะที่แตกต่างจากสภาพการเรียนรู้ทักษะกีฬาบนบก ทั้งในด้านของ
ระบบหายใจที่น้าเป็นตัวขัดขวางและอันตรายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้้าที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จะท้าให้เกิด
ความกลัว ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้เรียนไม่เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ดังที่ มนูญ ตนะวัฒนา (Manoon
Tanawattana, 0223) ได้กล่าวถึงความกลัวไว้ “ความกลัวเป็นอารมณ์ ในส่วนที่ให้ โทษ โดยมีสาเหตุ จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกมาเร้าหรืออาจเกิดจากการปรับตัวภายในร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
ความกลัวท้าให้เกิดความวิตกกังวล และท้าลายความสามารถ ของคน” และยังมีความวิตกกังวลมาก ความมั่นใจ
ก็ยิ่งน้อยลง ท้าให้เกิดความรู้สึกไม่สนใจ ลังเล ซึ่งเป็นตัวท้าให้ความสามารถของการแสดงออกทางทักษะลดลง
ดังนั้น การเริ่มต้นเรียนว่ายน้้าสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ คือ หลักการและการฝึก
ทักษะการว่ายน้้าที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานสากล จะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วตรงกับที่ วัลลีย์
ภัทโรภาส (Wanlee Pattaropat, 0002) กล่ าวว่า การสอนว่ายน้้าจะเริ่มสอนทั กษะว่ายน้้ าให้ แก่ผู้ เรียน
ที่ยังว่ายน้้าไม่ได้เป็นอันดับแรก ซึ่งมีกลยุทธ์วิธีการสอนที่แ ตกต่างกันไป กล่าวกันว่าประสิทธิภาพการเรีย น
การสอนนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาจารย์และคุณภาพของนักศึกษาผู้สอนเองควรมีความรู้ ความเข้าใจ

สามารถอธิบายสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างได้ ดังนั้นครูผู้สอนว่ายน้้าที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร รู้ว่าผู้เรียนเป็นอย่างไร
และควรใช้หลักวิชาการใด ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับ
เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ (Tevej Piriyaprung, 1991) ยังได้กล่าวถึงการเรียนการสอนว่ายน้้าให้ได้ผลดีขึ้นจ้าเป็น
ต้องอาศัยครูผู้ฝึกสอนที่มปี ระสิทธิภาพ มีหลักการสอนตลอดจนโปรแกรมที่เหมาะสม
ประโยชน์ของการว่ายน้้านั้นสามารถช่วยให้การไหลเวียนโลหิตและน้้าเหลืองดีขึ้นการท้างานของหัวใจ
และปอดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การท้างานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทดีขึ้น นอกจากประโยชน์ดังกล่าว
แล้ว การว่ายน้้ายังเป็นกิจกรรมส้าหรับการออกก้าลังกายที่ดีกิจกรรมหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะท้าให้บรรลุ
เป้ าหมายของการออกก้าลังกาย เพราะการว่ายน้้าเป็นการเคลื่ อนไหวที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทั้งหมด
ของร่างกายเป็นเวลานานในน้้าและท้าให้ระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจมีประสิทธิภาพในการท้างานดี
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ จะท้าให้หัวใจใหญ่ขึ้น เป็นผลท้าให้การสูบฉีดโลหิตดีขึ้น ความจุปอดมีมากขึ้นท้าให้กล้ามเนื้อ
ที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงกับ กระบั งลมแข็งแรงขึ้น การหายใจมีประสิทธิภาพดีขึ้น เป็นผลท้าให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sport Authority of Thailand, 6997) ก็ได้กล่าวว่า การว่ายน้้า
เป็นการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ดังนั้นในการเรียนการสอนว่ายน้้าเบื้องต้นให้มี
ประสิทธิภาพก็เช่นกัน นอกจากต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีคุณภาพ มีวิธีการสอนที่ดี มีหลักและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหว มี ความรู้เกี่ยวกับหลักการสอนว่ายน้้าเบื้องต้นแล้ว ยังต้อง
อาศัยปัจจัยในส่วนอื่น ๆ ที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาว่ายน้้า เป็นกิจกรรม
การออกก้าลังกายที่ใช้เป็นการเรียนการสอน และจัดเป็นวิชาหนึ่งของวิชาพลศึกษา มีการก้าหนดหลักสูตร
การเรียน เพื่อให้ผู้สอนก้าหนดการเรียนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ช่วยให้การสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ท้าให้กิจกรรมการเรียนการสอนว่ายน้้าเป็นกิจกรรมที่ตรงกับจุดประสงค์ที่มุ่งเน้ นการเคลื่อนไหวมากที่สุด
จึงจัดเป็นวิชาที่เหมาะสมกับการเรียนการว่ายน้้า นั้นยังเป็นการพัฒนากล้า มเนื้อและโครงสร้างทางร่างกาย
ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญและมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒ นากลยุทธ์การเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงความส้าคัญของวิชาว่ายน้้าให้ผู้เรียนมีทักษะ
การว่ายน้้าที่ถูกต้องมีหลักการสอนที่ทันสมัยของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าผู้เรียนสามารถน้าความรู้ และทักษะ
การว่ายน้้าไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมในหมู่ชนได้เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถน้าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนหรือผู้ที่มีความสนใจและผู้เรียนมีทักษะ
การว่ายน้้า สามารถช่วยชีวิตตนเองได้เหล่านี้ จึงได้มีการศึกษากลยุทธ์ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
ให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐานต่อไปให้เพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาการเรียนการสอนว่ายน้้าอย่างเป็นรูปธรรม
ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
6. ศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
0. ศึกษากลยุทธ์การสอนว่ายน้้าที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้้า
3. เปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการสอนว่ายน้้าที่มีต่อประสิทธิภาพของการสอนว่ายน้้า

กรอบแนวคิดการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ
6. ได้รับกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
0. ได้รับกลยุทธ์การสอนว่ายน้้าที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้้า
3. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
4. ได้เป็นแนวทางเพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
วิธีการด้าเนินการวิจัยและผลการวิจัย
การศึก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ กษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้ งเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจกลยุทธ์
การสอนว่ายน้้าระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดม และ
เปรียบเทียบกลยุ ทธ์การเรีย นการสอนว่ายน้้าในระดับ อุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดในการวิจัย แบ่ งเป็ น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
วิธีด้าเนินการวิจัยมี 1 ขั้นตอน
6. ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
0. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือ
4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนว่ายน้้ามีประสบการณ์
3 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้ชาย 60 ท่าน ผู้หญิง 3 ท่าน รวมดังกล่าว 61 ท่าน จากตัวอย่างที่เจาะจงจากกลุ่ม
ต่าง ๆ ดังนี้

1. สถาบันการพลศึกษา
2. มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การวิจัยเชิงส้ารวจ ส่วนที่ 0
ประชากรเป็ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าว่ า ยน้้ า เป็ น วิ ช าบั ง คั บ หรื อ วิ ช าเลื อ ก
ในปี การศึกษา 0516 กลุ่มตัว อย่างเป็ น นิ สิ ต นักศึกษา จ้านวน 022 คน เป็นชาย 605 คน หญิ ง 75 คน
ในสถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสุ่มมากกว่าการเลือก
แบบเจาะจงตามสัดส่วนกลุ่มต่าง ๆ ของการลงเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือก แสดงการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังนี้ สถาบันการพลศึกษา 80 ราย มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 12 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12 ราย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสั มภาษณ์ เชิงลึ ก (In depth interview) เพื่ อส้ารวจกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้ า ในระดั บ
อุดมศึกษา และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการเรี ยนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบ
กลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนว่ายน้้า ในระดับอุดมศึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนว่ายน้้า
2. แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง (Questionnaires) เพื่อส้ารวจกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้า ในระดับ
อุดมศึกษา และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบ
กลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนว่ายน้้า ในระดับอุดมศึกษา
จากนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. ขันตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (hcla RlR ei titilauQ) ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth
interview) กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการศึกษากลยุทธ์ ในการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนว่ายน้้า โดยมีรายละเอียดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ดังนี้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive
sampling) และมีเกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ส้ารวจกลยุทธ์
การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่ อน จุดแข็ง การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับ
อุดมศึกษา และเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้า ในระดับอุดมศึกษา คือ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนว่ายน้้า ที่มีประสบการณ์ในการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย
3 ปี
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้น้าแบบสอบถามส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้ไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า (Coefficient - Cronbach
Alpha) แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค โดยมีรายละเอียดดังนี้
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้ (Index of Item - Objective Congruence: IOC)
หลั งจากที่ออกแบบสอบถามแล้ วผู้ วิจัยจะน้าแบบสอบถามเสนอต่อ ผู้ เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน
เพื่อท้าการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจเชิงเนื้อหา (Content validity) ของค้าถามโดยวิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องหรือ IOC ซึ่งพบว่าทุกข้อค้าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.7 ผู้วิจัยจึงได้น้าแบบสอบถามดังกล่าว
มาใช้ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ (Reliability) ตามขั้นตอนดังนี้

1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ้านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา เพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในครั้งนี้
การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
หลังจากที่ได้รับปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาแล้ว การทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ก่อนด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ้านวน 32 คน แล้วน้าแบบสอบถามที่เป็นค้าถามแสดง
ความคิดเห็นมาตรวจวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient
Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) จะต้องได้ค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่ 2.72 ขึ้นไป และค่าของ Alpha ที่เข้า
ใกล้ 1 มากที่สุ ดถือว่าค่านั้ น มีความเชื่อมั่นสูงสุ ด โดยผลการวิเคราะห์ ทางสถิติมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาที่
(α) = 2..9
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยผู้วิจัยได้ส่งหัวข้อการสัมภาษณ์ไปยังผู้เชี่ยวชาญก่อนจะเดินทางไปสัมภาษณ์ในการ สัมภาษณ์
ผู้วิจั ยด้าเนิ น การสัมภาษณ์ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก จ้านวน 61 ท่าน ด้วยตนเอง โดยการใช้เทปบันทึกเสี ยง
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 6 ท่าน ต่อ 6 – 0 ชั่วโมง
โดยมีกระบวนการขอความยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย (Informed Consent Process)
1. อธิบายถึงวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย และประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดด้วยท่าทีที่เป็นมิตร
2. หากว่าผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะไม่เก็บข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม
3. ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว หลอกลวงผู้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์
ต่าง ๆ หรือบิดเบือนข้อมูล
4. ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่ผู้ให้ข้อมูลอนุญาต และเปิดเผยในรูปแบบผลการวิจัย
ด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น
5. หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบโดยไม่ปิดบัง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นล้าดับขั้น ดังนี้
1. ผู้วิจัยขออนุญาตจากสถาบันการพลศึกษาถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหัวหน้าส่วนงาน เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บข้อมูล
2. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย และหัวหน้าของหน่วยงานต่าง ๆ
3. ผู้วิจัยท้าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามให้กรอกด้วยตนเอง นอกจากนั้น
ผู้วิจัยจะท้าการเก็บรักษาความลับของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.6 ผู้วิจัยบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการท้าวิจัยกับผู้เข้าร่วมวิจัย
3.0 ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามไปด้าเนินการเก็บข้อมูลโดยชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามอย่างชัดเจน
3.3 อธิบ ายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมวิจัยหรือความไม่สบายใจ ความเครียดกับบาง
ค้าถามหรือเสียเวลาท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค้าถามเหล่านั้นได้หรือขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ทันที

3.4 ผู้ วิ จั ย บอกกล่ าวถึ งการรั ก ษาความลั บ ของข้ อ มู ล โดยไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณะเป็ น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคล
บางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้
3.5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการไม่เข้ าร่ ว มการวิจั ย หรื อถอนตัว ออกจากโครงการวิจัยนี้ จะได้ไม่ มีผ ลกระทบต่อ การบริการ และ
การรักษาที่สมควรจะได้รับแต่ประการใด (Participant Information Sheet) และมีเอกสารชี้แจงการเข้าร่วม
วิจัย
4. น้าข้อมูล ที่ได้จากการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ทางสถิติ อภิปรายผล และสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ดังนั้น เพื่อให้ได้ค้าตอบและสามารถอธิบายตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
จึงใช้การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ส้ารวจความคิดเห็นของการศึกษากลยุทธ์ในการเรียนการสอน
ว่า ยน้้ า ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาโดยน้ าผลจากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมาวิ เคราะห์ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการสร้ า ง
แบบสอบถามและด้าเนินการต่อไป ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 การวิจั ยเชิงส้ ารวจเพื่อสอบถามความคิดเห็ นของการศึกษาส้ ารวจกลยุทธ์ในการเรียน
การสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาส้ารวจกลยุทธ์การเรีย นการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา วิ เคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้า
ในระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา คือ นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียน
การสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
แบบสอบถาม
- สร้างข้อค้าถามในแบบสอบถามโดยน้าผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมาท้า
การวิเคราะห์และใช้ประกอบในการสร้างค้าถาม ให้เนื้อหาค้าถามมีความครอบคลุม
- น้าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ซึ่งผู้ศึกษา
วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมาจากแนวคิดทฤษฎี ก้าหนดโครงสร้างของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามดังกล่าว
มี ลั ก ษณะเป็ น ทั้ งค้ าถามปลายปิ ด (Closed - ended Question) และค้ าถามปลายเปิ ด (Open - ended
Question) โดยประกอบด้วยค้าถาม 3 ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้ วิจั ย ได้น้ าข้อมูล ที่ ได้จ ากการเก็ บ แบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีความถูกต้อง แล้ วน้าแบบสอบถามที่ได้นั้นไปวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences for Windows)
สถิติที่ใช้
เพื่ออธิบายคุณลักษณะของประชากรที่ศึกษา และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศึกษากลยุทธ์ในการ
สอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี ดังนี้
6. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

0. การวิเคราะห์สถิติ t – test เพื่อทดสอบสัดส่วนความสามารถในการว่ายน้้าของนักศึกษา
3. เปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการสอนว่ายน้้าที่มีต่อประสิทธิภาพของการว่ายน้้า โดย
ใช้สถิติ t – test sample independent
ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่วิจัย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ชั้นปีที่ ศึกษา ช่วงเวลาที่เรียนวิชา
ว่ายน้้า วิชาว่ายน้้าที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่มวิชาบังคับหรือกลุ่มวิชาเลือก คณะ และสาขาวิชาที่เรียน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จ้านวน
125
75
200

ร้อยละ
62.5
37.5
100

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ้านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเพศ
ชาย จ้านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ตามล้าดับ
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามอายุ
อายุ
ต่้ากว่า 18 ปี
18 - 20 ปี
20 - 22 ปี
มากกว่า 22 ปี
รวม

จ้านวน
2
60
126
12
324

ร้อยละ
1.0
30.0
63.0
6.0
100

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนมาก อายุ 20 - 22 ปี จ้านวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0
รองลงมาอายุ 18 - 20 ปี จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มากกว่า 22 ปี จ้านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ
6.0 และน้อยสุดอายุ ต่้ากว่า 18 ปีขึ้นไป จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล้าดับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้าแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
น.ศ มหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐ
น.ศ สถาบันพลศึกษา
น.ศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่นๆ
รวม

จ้านวน
60
80
60
0
200

ร้อยละ
30.0
40.0
30.0
0
100

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาสถาบันพลศึกษา จ้านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
40.2 รองลงมา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏของรัฐ จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ตามล้าดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้าของผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์
ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้า
ระดับของการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้าของผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้า
ด้านภาวะผู้น้าของผู้สอน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ โดยเรี ย งล้ า ดั บ ตามค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ยพบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ผู้ ส อนมี
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (𝑋̅ = 4.40, S.D. = .679) รองลงมา ได้แก่ ผู้สอนสามารถอธิบายหรือ
แสดงถึ งกลยุ ท ธ์ ในการสอนว่า ยน้้ า (𝑋̅ = 4.39, S.D. = .728) และข้อ ที่ มี ค่ าเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แก่ ผู้ ส อน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน (𝑋̅ = 4.19, S.D. = .773) ตามล้าดับ
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อ
ระดับการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้า
รูปแบบแรงจูงใจ
ภายใน
ภายนอก

n
200
200

𝑋̅
4.30
4.21

S.D.
.69
.78

t
1.91

p
.058

การเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ที่ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อระดับการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้า ได้ค่า (Sig) =
.058 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 2.25 จึงแสดงว่ารูปแบบการสร้างแรงจูงใจ ทั้ง 0 รูปแบบ
ได้แก่ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อระดับ
การได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
กลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของการได้มา
ซึ่งทักษะการว่ายน้้าของผู้เรียนที่มีต่อกลยุทธ์ในการเรียนการสอนวิชาว่ายน้้า โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน
1) ด้านภาวะผู้น้าของผู้สอนพบว่า ผู้สอนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ผู้สอนสามารถอธิบาย
หรือแสดงถึงกลยุทธ์ในการสอนว่ายน้้า และผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์พบว่า ภาวะผู้น้าของผู้สอน การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ การแบ่งกลุ่ม การสร้าง
ภาวะผู้น้าให้กับผู้น้ากลุ่ม และหมุนเวียนกันเป็นผู้น้ากลุ่ม การกระจายให้เด็กได้ร่วมกันท้ากิจกรรม การหาวิธี
การแก้ปัญหาการใช้กระบวนการกลุ่มภาวะผู้น้าของผู้สอนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา ได้เห็ นว่า
การสอนที่ดีเป็นอย่ างไร เพราะนั กศึกษาจะต้องน้าไปเป็นแบบอย่างในการสอน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
แนวทางส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้น้าที่เหมาะสมควรใช้รูปแบบการสอนพลศึกษาควบคู่กับการสอนในรูปแบบของ
การว่ายน้้ า การใช้หลั กวิธีการสอน ถ้าหากเด็กสามารถเรียนว่ายน้้าได้ ก็สามารถที่จะสอนผู้อื่นว่ายน้้าได้
การบู รณาการโดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการสอนแบบกลุ่ม ส่วนการบูรณาการโดยการสร้าง
การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน พฤติกรรมการแสดงออก การเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการเรียนการสอน

นักศึกษาบางคนมีสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เป็นนักกีฬา เป็นสโมสรนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา
เขมมณี (Tissana Khemmani, 0008) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เทคนิคการสอน
เป็นวิธีเสริมที่จะช่วยให้วิธีสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น กลยุทธ์การสอน คือ วิธีการสอนที่ใช้เทคนิคการสอน
มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิ ทธิภาพและสรุปเป็นสมการได้ดังนี้ วิธีการสอน + เทคนิคการสอน =
กลยุ ทธ์การสอน ซึ่งสอดคล้องกับ วิจัยของ Song Yi zeng (0223) ได้ศึกษารูปการสอนว่ายน้้าจากการให้
ความส้าคัญกับเรื่องของค่านิยมการรับรู้ถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีทักษะ
การว่ายน้้ า ซึ่งงานวิจั ย นี้ มี วัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบรูปแบบการสอนทักษะการว่ายน้้าแบบเชื่อมโยง
รวมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ทักษะการว่ายน้้าเข้าด้วยกันและการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และ
ประโยชน์ของการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้าร่วมกับการสอนแบบเชื่อมโยงรวมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทักษะ
การว่ายน้้าเข้าด้วยกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยซีอาน คณะวิทยาศาสตร์
อิเล็กตรอนและเทคโนโลยี จ้านวน 6.2 คน แบ่งเป็น 1 กลุ่ม กลุ่มละ 32 คน กลุ่มที่ทดลองได้รับโปรแกรม
การสอนแบบเน้ น ให้ ผู้ เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่าและประโยชน์ ข องการได้ม าซึ่งทั ก ษะการว่ายน้้ าร่ว มกับ การสอน
แบบเชื่อมโยงรวมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทักษะการว่ายน้้าเข้าด้วยกันในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับโปรแกรม
รูปแบบการสอนทักษะการว่ายน้้าแบบเชื่อมโยงรวมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติทักษะการว่ายน้้าเข้าด้วยกัน
โดยมีระยะเวลาด้าเนินการวิจัย 6 ภาคการศึกษา ผู้วิจัยเพิ่มโปรแกรมการสอนว่ายน้้าหลังจากการเรียนการสอน
ในรายวิชาตามหลักสูตร 3 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างต้องเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนการสอนว่ายน้้าอย่างน้อย
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยใช้สถิติทดสอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการท้าการศึกษา พบว่า การเชื่อมโยงทักษะการว่ายน้้าร่วมกับการสอนแบบเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้า มีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนเฉพาะทักษะว่ายน้้า ดังนั้น
รูป แบบการสอนรูป แบบใหม่จึ งได้รับ การจัดตั้งและผลการเรียนรู้ที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิรูป
การเรียนการสอนประสบความส้าเร็จ
2) การจัดแผนการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนว่ายน้้า พบว่า ผู้สอน
ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนว่ายน้้า เช่น แผ่นโฟม ผู้สอนมีการอธิบายทักษะ สาธิตปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง
โดยการว่ายน้้าจริ งในสระว่ายน้้า และผู้สอนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน เช่น Power
Point, VDO, social media, กลุ่ ม Line ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ า (Ministry of
Tourism and Sports, 2017) ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ต่อ
วงการกีฬา จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งโดยเฉพาะ
พัฒนาการของสื่อออนไลน์ อาทิ social media gadget และ application ส้าหรับโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ
(Smart Phone) ซึ่งมีผลอย่างมากต่อวงการกีฬา แบบทันต่อสถานการณ์ปัจจุ บัน (Real Time) และการท้า
กิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน ในขณะที่วงการกีฬาเพื่อนันทนาการ สามารถใช้ประโยชน์ผ่าน Application ในการ
ออกก้าลังกาย การวิเคราะห์สรีระและการออกก้าลังกาย ในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละปัจเจกบุคคล
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้้า ของนักศึกษา จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ ดังนี้ การจัดในรูปแบบของเกมส์
การจัดในรูปแบบของการแข่งขันในเชิงปฏิบัติ หรือ การจัดในรูปแบบของการแข่งขันในด้านความรู้ทฤษฎีและ
จับคู่บัดดี้ในการเรียนการสอน เพื่อนสอนเพื่อน การสอนโดยอาศัยเทคนิค การใช้ความถี่ ท้าซ้้า และท้าบ่อย ๆ
และท้าจากง่ายสู่ยากเสมอ รูปแบบการสอนว่ายน้้าไม่ตายตัว เนื่องจากพื้นฐานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ประสบการณ์ของผู้สอนจะเป็นส่วนส้าคัญ มีการกรองความสามารถของนักศึกษาที่ว่ายได้และว่ายไม่เป็นแบ่งเป็นกลุ่ม

สิ่งที่จะได้จากบทเรียนดังกล่าว จะสามารถพัฒนาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มที่ว่ายน้้า ได้ให้ฝึกปฏิบัติ
ความยากง่ายให้เหมาะสม ส่วนกลุ่มที่ว่ายน้้าไม่เป็น ควรหาแบบฝึกที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของ
นักศึกษา นอกจากนี้การแข่งขันเตะขาแบบผลัด การแข่งขันการลอยตัว การแข่งขันการด้าน้้า การแข่งขันทักษะ
ท่าว่ายน้้าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการว่ายน้้าของนักศึกษาโดยสอดคล้องกับ วีระ
มนัสวานิช (Weera Manusvanich, 1995) ได้กล่าวถึงเทคนิคการสอนว่ายน้้าไว้ ว่า จะต้องสามารถสอนทักษะ
ด้านกลไกการเคลื่อนไหวในสิ่งแวดล้อมของน้้าให้ได้เช่นเดียวกับการสอนบนบก และสิ่งที่จะต้องค้านึงถึงให้มาก
นั้นคือ แรงจูงใจ การเสริมแรงและการฝึกหัด ต้องรู้ว่าขณะนี้ “น้้า” ต้องถูกน้ามาใช้เป็นสภาพแวดล้อมใน
การสอนและจะท้าอย่ างไรให้ ผู้ เรีย นเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ การลอยตัวเน้นให้เห็ นถึงแรงต้าน และ
ความกดของน้้าจากทิศทางต่าง ๆ ที่มีต่อร่างกายในขณะเคลื่อนไหวในน้้า ความสามารถในการที่จะลอยตัวในน้้า
การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนอิริยาบถของร่ายกายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถท้าได้บนบก นอกเหนือจาก
นั้นน้้ายังมีประโยชน์ในการฟื้นฟูร่างกาย
ประการแรก ประเมินระดับความสามารถของผู้เรียน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน จุดประกายความ
กล้าหาญเพื่อจะท้าให้ส้าเร็จและวิธีที่ส้าเร็จมานักต่อนักก็คือ ชี้ให้เขาเห็นว่าเพื่อนของเขาก็ว่ายน้้าเป็น ว่ายได้แล้ว
เราเก่งกว่าก็ต้องท้าได้ การสอนให้ เด็กว่ายน้้านั้นต้องเริ่มต้นอย่างแรกนั้นก็คือ การประเมินระดับความสามารถ
และความสมบูรณ์ของร่างกายผู้เรียนด้วยเราสามารถตั้งเป้าหมายของการสอน ประการที่สอง กิจกรรมที่สอน
ควรเป็นกิจกรรมที่ท้าให้เกิดความสนุกสนาน ลดความหวาดกลัวเกี่ยวกับน้้า ผู้สอนควรสร้างความมั่นใจจนกว่า
ผู้เรียนจะลงสู่น้าได้ การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
เมื่อมนุษย์อยู่บนบก การหายใจเข้าออกเป็นกระบวนการปกติตามสัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ในขณะ
ที่ใบหน้าอยู่ในน้้า การหายใจเข้า ออกเป็นทักษะที่จะต้องสอนและฝึกหัดหลาย ๆ ครั้ง ก่อนที่จะกลายเป็น
ความเคยชิน ต้อ งสอนจากง่าย ๆ ไปหายากวิธีการนี้ รวมไปถึ ง การกลั้ น หายใจในขณะที่ใบหน้าอยู่ในน้้ า
การระบายลมหายใจออกในน้้า การเป่าฟองอากาศ การลืมตาในน้้า การแข่งขันการลอยตัว การแข่งขันการด้าน้้า
และสุดท้ายก็คือ การหายใจเข้าออกเป็นจังหวะขึ้นลงในน้้า ขอแนะน้าเทคนิคง่าย ๆ
3) รูปแบบและวิธีการประเมินทักษะการว่ายน้้าของผู้สอนพบว่า ผู้สอนมีการให้โอกาสในการสอบซ่อม
หากสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ผู้สอนอธิบายวิธีเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบแต่ละครั้งก่อนสอบอย่างชัดเจน
และผู้สอนไม่ให้โอกาสในการสอบซ่อม หากสอบครั้งแรกไม่ผ่าน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ระยะเวลาในการได้มา
ซึง่ ทักษะในการว่ายน้้าของนักศึ กษาที่เรียนว่ายน้้าในสถาบันพลศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ พื้นฐานของ
แต่ละคน จะเป็นส่วนส้าคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ หากนักศึกษามีพื้นฐานมา ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนได้เร็ว
มากยิ่งขึ้น และสามารถน้านักศึกษาดังกล่าวใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งสามารถพัฒ นาการเรียน
การสอนให้ เร็ว มากยิ่ งขึ้น และทั ศนคติ เป็ น ส่ วนส้ าคั ญ ที่ จะสามารถพั ฒ นาทั กษะหากนั กศึกษามีป ระวัติ
เคยจมน้้า จะเป็นสิ่งที่ยากมากส้าหรับการเรียนการสอน ผู้สอนควรมีการเสริมสร้างในการสร้างแรงจูงใจ
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนว่ายน้้าอย่างไรให้มีประสิทธิผล ควรยึดหลัก มคอ.3 เพราะ มคอ.3
เปรียบดังแผนที่และเข็มทิศของการเรียนในระยะยาว และการสอนในระยะสั้นในแต่ละสัปดาห์ควรมีการประเมิน
จากการสังเกต ประเมินค่า และผู้สอนควรประเมินสถานการณ์ในภาพรวม มีการสอบหลังจากฝึกจากแบบฝึก
ต่าง ๆ และควรมีการบันทึกสถิติว่า หลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติในแบบฝึกดังกล่าวแล้ว มีจ้านวนนักศึกษาเท่าไร
พัฒนาไปในทางที่ดี และมีจ้านวนนักศึกษาจ้านวนเท่าไรที่จะต้องพัฒนาในกลุ่มที่อ่อนกว่าเพื่อน และผู้สอน
ควรประเมินสถานการณ์ในภาพรวม และแบ่งกลุ่มนักศึกษาผู้สอนควรประเมินสถานการณ์ในภาพรวม และ
แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อสามารถสร้างแบบฝึกในแต่ละสัปดาห์ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ

ของนักศึกษา การประเมินผลจะขึ้นอยู่กับผู้สอนใช้เกณฑ์การตัดเกรดแบบไหน ส่งเสริมในกลุ่มที่สามารถพัฒนา
ได้ เร็ ว ที่ จ ะพั ฒ นาในกลุ่ ม ที่ เรี ย นรู้ ได้ ช้ า กว่ าเพื่ อ น อาจมี ก ารสอนเสริม ในคาบเรีย น สุ ด ท้ า ยในแต่ ล ะวั น
ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของ อนิ รุท ธ์ ชัยเสวก (Anirut Chaisawak, 2016) การเรียนว่ายน้้ าก็เหมือนกับ
การเรียนวิชาอื่น ๆ ที่ว่าเมื่อมีการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีการวัดและประเมิน เพื่อจะได้ครบกระบวนการ
ของการเรี ยนที่ สมบู รณ์ เพราะว่ า การวัดและการประเมิ นผลช่ วยให้ ทราบว่าการพั ฒ นาการความสามารถ
ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขของนักศึกษา รวมถึงทราบประสิทธิภาพของผู้สอนด้วย การวัดผลในวิชาพลศึกษา
รวมทั้งการวัดผลวิชาว่ายน้้า ส่วนใหญ่เป็นการทดสอบทักษะโดยใช้การสังเกตของครูผู้สอน ซึ่งการสังเกตของครู
มีหลั กเกณฑ์ ที่ ไม่ แ น่ น อน ท้ าให้ เกิ ดปั ญ หาในการให้ ค ะแนน เพราะบางครั้งขึ้ น อยู่ กับ ความพึ งพอใจของ
ครูผู้สอน ท้าให้เกิด ความล้าเอียงในการให้คะแนน เครื่องมือที่สามารถช่วยครูหรือทดสอบในการสังเกตให้มี
ความเป็ นปรนัยมากขึ้น ได้แก่ แบบประเมินค่าเป็นวิธีที่ดีที่สุ ดวิธีห นึ่งส้าหรับการบันทึกการสั งเกต และให้
ครู ผู้ ส อนมุ่ ง ที่ พ ฤติ ก รรมส้ า คั ญ ในการสั งเกต และสอดคล้ องกั บ งานวิ จั ยของ Garey, Emma, Kuster, &
Amanda (0267) ได้ศึกษาความส้าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่ายน้้าในนักศึกษาปริญญาตรีกับความสามารถ
ในการว่ายน้้าพบว่า หน่วยงานของรัฐในองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับ
ปริญ ญาตรีพัฒ นาทั กษะการว่ายน้้ า โดยการจัดให้ มีกิจกรรมค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึ กทักษะการ
ว่ายน้้าในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐยังมีต้า แหน่งงานที่ต้องการนักศึกษาที่มี ความสามารถทักษะ
ในการว่ายน้้าที่ดีเข้าท้างานในต้าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ
ในการเรียนว่ายน้้าของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนว่ายน้าในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อ
ระดับการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้า
การเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในที่ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
ที่มีต่อระดับการได้มาซึ่งทักษะการว่ายน้้าพบว่า รูปแบบการสร้างแรงจูงใจมี 0 รูปแบบ ได้แก่ แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอกที่ใช้ในการเรียนการสอนว่ายน้้าในระดับอุมศึกษา ซึ่งทักษะการว่ายน้้าไม่มีความแตกต่างกัน
จากข้อมูล การให้ สั มภาษณ์ เกี่ย วกับ องค์ประกอบของการสร้างแรงจูงใจในการสอนวิ ชาว่ายน้้าในสถาบั น
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมในการสอนโปรแกรมการสอนจะท้าให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนว่ายน้้า การจัดการแข่งขัน
ถ้าครูมีการเตรียมการเรียนการสอนที่ดีจะเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน เพราะฉะนั้นผู้เรียนก็จะตั้งใจเรียน นักศึกษา
จะทราบพั ฒ นาการของตนเองว่าตั ว เองอยู่ ในระดับ ไหน แล้ ว ให้ น้ าไปเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ว างไว้
เพราะฉะนั้นเด็กก็สามารถรู้ได้ว่าตนเองอยู่ในระดับไหน เพื่อที่จะน้าไปพัฒนาต่อไป และการให้ค้าชมเมื่อนักศึกษา
ท้าส้าเร็จ และยังพบว่าการใช้การสร้างแรงจูงใจภายใน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทั้ง 3 ด้าน
(KAP) โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การสร้างแรงจูงใจภายนอก เป็นการเลือกช่วงเวลา
ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในวิ ชาว่ายน้้า การพูดด้านบวก และล้าดับการสอนปฏิบัติให้ง่าย ๆ
ท้าส้าเร็จได้ทุกคน ไปสู่ทักษะที่ยากขึ้น การสอบปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติ ให้นักศึกษามีทางเลือกที่พอเหมาะ
กับระดับทักษะของเขา ไม่ตั้งเกณฑ์ผู้สอนเป็นหลัก กระบวนการสร้างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ในการสอนวิชาว่ายน้้า ในสถาบันพลศึกษา มีความจ้าเป็นค่อนข้างมากเนื่องจากวิชาว่ายน้้าจะเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรพลศึกษา ถ้าหากเด็กมีแรงจูงใจที่จะเป็นครู ก็จะท้าให้เด็กมีความสนใจเพิ่มขึ้น ถ้าหากสระว่ายน้้า
ภายนอกที่ว่ายได้เด็กก็จะสามารถพัฒ นาตัวเองได้ แรงจูงใจภายในถือเป็นส่วนส้าคัญในการเรียนการสอน
ว่ายน้้ า การให้ นั กศึกษาท้าในสิ่ งที่ ง่ายก่อน ก็จะส่ งผลต่อความรู้สึ กว่า เขาสามารถปฏิ บัติได้ เมื่อเขาเกิด
ความมั่นใจ ก็สามารถฝึกปฏิบัติในแบบฝึกที่ยากขึ้น และผลพลอยได้จากความเชื่อมั่นจากการสร้างแรงจูงใจ

ภายใน ค้ากล่าวชื่ นชม การเป็น ที่ยอมรับ ความภูมิใจ ในตนเอง ความชอบ ความท้าทาย ชอบการแข่งขัน
จากผู้ฝึกสอนเป็นพลังบวกให้นักศึกษา แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ กระบวนการสร้างแรงจูงใจมีความจ้าเป็น
อย่ างยิ่ ง ในการใช้ แรงจู งใจทั้ ง ภายในและภายนอก ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการสอนสมบู ร ณ์ ขึ้ น มี แ นวโน้ ม
ไปในทางที่ดี โอกาสในการพัฒ นา และประสบความส้ าเร็จมีสู ง แรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้น ได้กับ นักกีฬ า
ผู้ ฝึ กสอนจะต้อ งสร้ างให้ นั ก กีฬ ามองเห็ น และสามารถจับ ต้ องได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ของ ภั ท รดนั ย
ประสานตรี (Phattaradanai Pasarntree, 2013) พบว่า แรงจูงใจในการเล่นกีฬาในแต่ละชนิด เป็นสิ่งส้าคัญ
ในการฝึกนักกีฬาให้ประสบความส้าเร็จ ซึ่งสิ่งที่เป็นแรงจูงใจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน และจุดประสงค์
ที่ต้องการจากการเล่นกีฬาในแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกั นไปแรงจูงใจภายนอก ภายใน สามารถช่วยให้
บุคคลได้รับการพัฒ นา และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ สามารถเข้าใจตนเอง ปรับปรุงตนเอง
ตระหนัก และยอมรับความสามารถที่มีอยู่ของตัวเอง การกระตุ้นจากครอบครัว การเป็นที่ยอมรับและภูมิใจ
ในตนเอง ความท้าทาย ชอบการแข่งขันกีฬา จะมีส่วนท้าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา
นั้น ๆ โดยสอดคล้องกับสืบสาย บุญวีรบุตร (Suebsai Boonweerabud, 1998) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจถือเป็น
หัวใจส้าคัญต่อเนื่ องตลอดชีวิตของการเป็น นักกีฬาที่มีผลต่อการกระท้าพฤติกรรมและความสามารถของ
มนุษย์ แรงจูงใจที่ท้าให้หรือมีอิทธิพลท้าให้คนยังคงออกก้าลังหรือ การเล่นกีฬาทั้งนี้แต่ละคนก็มีปัจจัยหรือ
แรงจู งใจจึ งเป็ น ตัว ก้าหนดทิศทางและความตั้งใจ ความพยายามที่จะกระท้าหรือปฏิบัติในการกีฬา และ
เหตุผ ลทางสั งคมที่ต้องการเป็ น ที่ ย อมรั บ การยกระดับ ทางสั งคม การเสี่ ยง ชอบแข่งขัน ชอบความสนุ ก
การเป็นที่ยอมรับและความภาคภูมิใจในตนเองล้วนเป็นเหตุแห่งแรงจูงใจให้คนหันมาเล่นกีฬาทั้งสิ้น แรงจูงใจ
จึงเป็นสิ่งกระตุ้นและเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่ท้าให้ตัวบุคคลประพฤติในกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่ องการศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าในระดั บอุดมศึกษา ท้ าให้
ทราบถึงกลยุทธ์การเรียนการสอนว่ายน้้าที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้้าและรูปแบบการสร้างแรงจูงในการ
เรีย นการสอนว่ายน้้ าในระดับ อุดมศึ กษาที่มีต่อประสิทธิภ าพของการสอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
การเรียนการสอนวิชาว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการจัดการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษาด้านภาวะผู้น้าให้มีความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. ควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ประกอบการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ว่ายน้้าได้ เช่น แผ่นโฟม และจัดการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถใช้อุปกรณ์
ที่หลากหลายประกอบการสอนว่ายน้้า
3. ในการประเมินทักษะการว่ายน้้า ผู้สอนควรให้โอกาสในการสอบซ่อม หากสอบทักษะการว่ายน้้า
ครั้งแรกไม่ผ่าน
4. ผู้สอนในรายวิชาว่ายน้้าควรมีการใช้ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ประกอบในการเรียน
การสอนว่ายน้้าในระดับอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
ในการศึกษาวิจั ยครั้งต่อไปควรศึกษากลยุทธ์การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่ต้องมี
การปฏิบัติทักษะกีฬารายวิชาอื่น ๆ ของระดับอุดมศึกษา เช่น วิชากรีฑา วิชาเทนนิส วิชาฟุตบอล เป็นต้น
ควรท้าการศึกษาให้หลากหลาย ได้แก่

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ
ทักษะกีฬา ในระดับอุดมศึกษา
2. ควรศึกษารูปแบบบุคลิกภาพของผู้สอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา ในระดับอุดมศึกษา
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