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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาองคประกอบการเรีย นการสอนพล
ศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา3) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สถาบั น การพลศึ ก ษาวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กลุมตัว อยาง ไดแก อาจารยผู ส อนวิช าพลศึ กษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน เครื่องมือที่
ใช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม เรื่ อ ง องค ป ระกอบการเรี ย นการสอนวิ ช าพลศึ ก ษา
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา สถาบั น การพลศึ ก ษา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
แบบสอบถามหาดั ช นี ค วามสอดคล อ งความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ค า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาคเท า กั บ 0.89 ใช
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติวิเคราะหองคประกอบ ระยะที่ 2
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2555 ใชวิธีการสุมแบบกลุมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและ
ยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
รายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพหาคาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหา
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โดยผูทรงคุณวุฒิและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคาความเชื่อมั่นตามวิธีของคูเดอร–
ริช ารดสัน (Kuder–Richardson) มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 คาอํานาจจําแนกมีคา
ระหวาง 0.81 -0.89และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45–0.55 นําแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห ๆ ละ 3
ชั่วโมงใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลองที่มีการควบคุมบางสวนแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง
ทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอกอนและหลังเรียนทุก 2 สัปดาห วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวแบบวัดซ้ํา วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐาน TQF กอนและ
หลังเรียนโดยใชคาที
ผลการศึกษา พบวา
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ 1) หลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอนและ 5) การวัดและการประเมิน ผล คาน้ําหนักแตล ะองคประกอบเทากับ 0.895,
0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามลําดับ
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 2.1) การเรียนรูดวยการ
กระทําหรือการลงมือปฏิบัติจริงทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ต อ เนื่ อ งและกลุ ม ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ บบป ญ ญา 2.2) วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และการจัดการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ดานทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
ทางกาย 2.3) ขั้นตอนการเรียนการสอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการทําสมาธิ 2) ขั้นการเตรียม
ความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย 3) ขั้ น การอธิ บ ายและสาธิ ต 4) ขั้ น การฝ ก หั ด ทั ก ษะ
5) ขั้นการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ขั้นการนําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ขั้นสรุป
และสุ ข ปฏิ บัติ 2.4) กิจ กรรมการเรีย นการสอนคื อการฝ ก ปฏิ บัติ ส มาธิ แ ละการสั งเกต
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อภิปรายความรูทางกีฬา
และการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู การคิ ด วิ เ คราะห นํ า ความรู แ ละทั ก ษะกี ฬ าไป
ประยุกตใชในการแขงขันและนําเสนองานหนาชั้นเรีย น การจัดทําโครงงานการจัดการ
แขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การสรางโปรแกรมและกําหนดการแขงขันทักษะกีฬา และการ
สงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
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ทางกาย และ 2.5) การวัดและการประเมินผล ใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ดาน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
และการจัดการเรียนรูดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันดาน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทาง
กาย หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ผลการเปรีย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกีฬ าเซป ก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study factors of
instructional physical education for professional teacher students in the
Institute of Physical Education, 2) to develop instructional model 0f Physical
Education for professional teacher students in the Institute of Physical
Education, and 3) to study the results of the use of the Instructional model
for professional teacher students in the Institute of Physical Education. The
research methodology consisted of two phases namely, phase 1 : The
sample of this research consisted of 450 lecturers who taught physical
education in the Institute of Physical Education. The stated questionnaire
was IOC validated by experts, the reliability by Cronbach’s Alpha Coefficient
of 0.89. The exploratory research methodology was analyzed by using factor
analysis. Phase 2 : The sample consisted of teacher students studying
Sepak-takraw 1 in the second semester of the academic year 2555 B.E.,
obtained by cluster random sampling and confirmed by focus group with
experts. This instructional model instrument lesson plan Sepak-takraw was
IOC validated by experts and achievement learning test analyzed reliability
by Kuder-Richardson, at 0.90, discrimination (r) is between 0.81-0.89 and
difficulty between 0.45-0.55.The duration of experimental was 16 weeks,
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3 hours per week. Completed instructional model with sample, by using
quasi-experiment with One-group Time-Series Design under partial control
and repeated measure, ANOVA. Pretest–Posttest sport skills every 2 week,
others analyzed achievement learning test by TQF : HEd with t-test
dependent.
The results of this research were as follows:
1. The instructional model for professional teacher students in the
Institute of Physical Education consisted of five factors : 1) Learning Theory,
Concept and Principle, 2) Objectives, 3) Instructional Procedures,
4) Instructional Activity and 5) Measurement and Evaluation. The stated
factors had the factor loading as 0.895, 0.800, 0.811, 0.889, and 0.843
respectively.
2. The instructional model development consisted of five factors as
follows: 2.1) Learning theory, concept, and principle are conducted by using
learning by doing, Association theory, and Cognitive theory. 2.2) The
objectives of the learning outcomes included Morality, Knowledge and
Learning Management, Cognitive Skill, Critical Thinking and Solving Problems
System, Interpersonal Skills and Responsibility, Numerical Analysis,
Communication and Information Technology Skills, Sport skills and Physical
Fitness. 2.3) The instructional steps consisted of seven steps as follows:
Concentration, Warm-Up and Preparation, Demonstration and Explanation,
Skills Practice, Movement Education, Application and Presentation and
Conclusion and Health Performance. 2.4) Instructional activities refers
to teaching and teaching-related activities such as practice concentration,
study knowledge history demonstration explanation and management
lesson plan on sports, apply and presentation by worksheet, setting projectteam sports competition, sports program competition and send with E-mail,
sport skills and physical fitness test. 2.5) The measurement and evaluation
used achievement learning assessment of five Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF : HEd and Sport Skills and Physical Fitness Test.
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3. The results of this instructional model used were as follows:
3.1 The result of the comparison between Pretest and
Posttest assessment Morality, Knowledge and Learning Management,
Cognitive Skill Critical Thinking and Solving Problems System, Interpersonal
Skills and Responsibility, Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills and Sport Skills and Physical Fitness. The
scores of the Posttest were significantly higher than those of the Pretest at
the level of .05.
3.2 There was significant difference in the comparison of
performance skill of Sepak-takraw before between and after experiment
were different at the level of significant .05.
คําสําคัญ

องคประกอบการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน การสอนพลศึกษา

ความสําคัญของปญหา
จากรายงานการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ
ผลิตและพัฒนาครู” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานปฏิรูป
วิชาชีพครู, 2550) ผูทรงคุณวุฒิไดมีการกําหนดแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูที่มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลรวมถึงการนําไปสูการรางสาระสําคัญของกฎหมายตอไปซึ่งผล
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาเกี่ยวเนื่องมาจากระบบการผลิตครูไดแกหลักสูตรการฝกหัด
ครูมีขอบกพรองเชนหลักสูตรขาดการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของแตละภูมิภาค
หลักสูตรยังขาดการเนนใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและประการสําคัญเนื้อหาของทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับภาคปฏิบัติ
การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ครู เ น น ภาคทฤษฎี โ ดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ช าสร า งเสริ ม
ประสบการณการฝกสอนนอยทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดรับรูรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ และไมใสใจในการสราง และใชนวัตกรรมทางการสอนใหมๆนักศึกษาวิชาชีพครู
ขาดการเรียนรูใหมีความสามารถในการสอนในบริบทที่หลากหลาย 2) ใหมีการปฏิรูปการ
ผลิตครูทั้งหลักสูตรและกระบวนการ โดยหลักสูตรใหเนนทักษะความเปนครูกระบวนการ
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เนนใหมีภาคปฏิบัติมากขึ้นและมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนการศึกษาหาความรู
เพื่อการพัฒนาตนเอง สถาบันผลิตครูจะตองสรางครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผลิต
ครูจะตองเนนการสรางครูมืออาชีพซึ่งปจจัยสําคัญของการสรางครูมืออาชีพมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือทักษะหาความรูการเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีคุณธรรม
จริยธรรม
กระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเทาที่ผานมานั้น
มักจะไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่กลาวเทาที่ควร ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาไมมีรูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูที่ดีและหลากหลายนั่นเองซึ่งสอดคลอง
กับวีระพงษ แดนดี (2550) กลาวไววา จากการใชแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอ
ทดสอบนักศึกษาชายและหญิง สังกัดสถาบัน การพลศึกษา พบวา นักศึกษาวิช าชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน การพลศึกษา มีส มรรถภาพทักษะกีฬาเซปกตะกรอต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน และยังพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางดานสมาธินอยมาก ซึ่งสอดคลอง
กับลําไย หงสสิงห (2547)กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมาธิในการเรียน
การสอนในชั้นเรียนลดนอยลง ถาใหนักศึกษาฝกนั่งสมาธิในชั้นเรียน จะสามารถพัฒนาให
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมขึ้นในจิตใจ รวมตลอดทั้งสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้นตามลําดับตลอดภาคเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตาม
อุดมคติไทยดวย ซึ่งสอดคลองกับเลสเลยและแมทซินสกี้ (Lasley & Matczynski, 1997)
กลาวไววา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น ผูสอนควรใช
วิธีการเรีย นการสอนที่หลากหลายโดยการเลือกรูปแบบการเรีย นการสอนแตล ะครั้งให
เหมาะสมกับกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามความสามารถของตน ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
ดวยสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนรายวิชาวิธีสอนวิชาพล
ศึกษา และเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบั น การพลศึ ก ษา จึ ง มี ค วามเห็ น ว า รู ป แบบการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษา สํ า หรั บ
นักศึกษาวิช าชีพครู สาขาวิช าพลศึกษา สถาบัน การพลศึกษา ที่จ ะชวยใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูอยางแทจริงนั้นยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน จากเหตุผลทั้งหมดที่กลาว
มาแลวนั้น ผูวิจัยจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพื่อใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และผูสอนพลศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีสอนที่หลากหลายตอไป
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
2. รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดของรูปแบบอะไรบาง
3. เมื่อนํารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนมากนอยเพียงใด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
3. เพื่ อศึก ษาผลการใชรูป แบบการเรีย นการสอนสํ าหรั บ นัก ศึกษาวิช าชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
ระยะที่ 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน
480 คน
ระยะที่ 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 17 วิทยาเขต ที่กําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 51 หองเรียนๆ ละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 1,785 คน
2. กลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน
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ระยะที่ 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีส ะเกษ ที่กําลังเรีย นรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรีย นที่ 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
(อรสา โกศลานันทกุล, 2549)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ย วของการจัดการเรีย นการสอนพลศึกษาสําหรับ นักศึกษาวิช าชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัวแปรตาม คือองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ รูปแบบการเรีย นการสอนพลศึกษาสําหรับ นักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชา พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัว แปรตามคื อ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการสอนพลศึก ษา นัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัช นีค วามสอดคล องความตรงเชิงเนื้อหาและคาความ
เชื่ อ มั่ น โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบราค (Cronbach
Alpha
coefficient) เทากับ 0.89
ระยะที่ 2 ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดย
การสนทนากลุม (Focus group) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน จัดทํา แผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนี
ความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คาความเชื่อมั่นตามวิธี
ของคูเดอร -ริช ารดสัน (Kuder-Richardson) มีคาความเชื่ อมั่น เทากับ 0.90 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.81-0.89 และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45 – 0.55
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขต จํานวน 17 แหง ทั่วประเทศ เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอ มูล จํ านวน 450 ชุด ผู วิจั ย ไดรั บแบบสอบถามกลั บคื น ที่ ส มบูร ณ สามารถนํา ไปใช
วิเคราะหขอมูลได จํานวน 450 ชุด
ระยะที่ 2 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อขออนุญาตจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
กับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ที่เรียนรายวิชาเซปกตะกรอ
1 จํ า นวน 35 คนและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง เป น เวลา 16 สั ป ดาห ๆ
ละ 3 ชั่วโมง
6. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ระยะที่ 1
1.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน ใช
สถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะที่ 2
2.1 สถิ ติ ที่ ใ ช วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด า น
คุณธรรมจริยธรรม ความรูและการจัดการเรียนรู ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริม
ปฏิ สั ม พั น ธ ก ารทํ า งานร ว มกั น ทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย ใชสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนกับ
หลังเรียน คาที (t-test dependent)
2.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ
กีฬา ใชการวัดแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา
(One-Group Time-Series Design and Repeated-measure, ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. องค ป ระกอบการเรี ย นการสอนใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบ (Factor
Analysis) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอน
Com
ponent
1
2
3
4
5

Initial Eigenvalues
Total
25.043
15.377
13.601
4.649
3.615

% of
Variance
25.043
15.377
13.601
4.649
3.615

Cumulative
%
25.043
40.419
54.021
58.669
62.283

Extraction Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Cumulative
Variance
%
25.043
25.043
25.043
15.377
15.377
40.419
13.601
13.601
54.021
4.649
4.649
58.669
3.615
3.615
62.283

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Cumulative
Variance
%
15.396
15.396
15.396
13.593
13.593
28.989
7.844
7.844
36.832
7.780
6.329
44.612
6.085
6.085
50.697

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นคาไอเกน (Eigenvalues) รายการที่ 1-5 มีคาเทากับ
25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 จึงถือไดวามี
ความแปรปรวนของกลุ ม ตั ว แปรมาก แสดงว า แบบสอบถามฉบั บ นี้ ป ระกอบด ว ย
5 องคประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ขั้นตอน
การเรี ย นการสอน 4) กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและ 5) การวั ด และการประเมิ น ผล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 25.04, 40.41, 54.02, 58.66
และ 62.28 ตามลําดับ รวมทุกองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัว
แปรไดรอยละ 62.28
2. การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย องค ป ระกอบที่ 1
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ใชหลักการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่อง (Association Theory) และกลุมทฤษฎีการเรีย นรูแบบปญญา (Cognitive
Theory) องคประกอบที่ 2 วั ตถุประสงค เพื่อใหผูเ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย นดา น
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู และการจั ด การเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางปญ ญา รู จัก คิ ด
วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
รับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ ดานทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
องคประกอบที่ 3 ขั้นตอนการเรียนการสอน 7 ขั้น คือ 1) ขั้นการทําสมาธิ 2) ขั้นการเตรียม
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ความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย 3) ขั้ น การอธิ บ ายและสาธิ ต 4) ขั้ น การฝ ก หั ด ทั ก ษะ
5) ขั้ น การเคลื่ อ นไหวศึ ก ษา 6) ขั้ น การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช แ ละนํ า เสนองานและ
7) ขั้นสุขปฏิบัติ องคประกอบที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการฝกปฏิบัติสมาธิและ
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรู
ทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชและนําเสนองาน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การ
สรางโปรแกรมกําหนดการแขง ขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝก
ปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบที่ 5 การวัดและการ
ประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติและกติกา
กีฬา แบบประเมิน การนํ าความรูและทักษะไปประยุกตใช และการนําเสนองาน แบบ
ประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม แบบประเมินการสรางโปรแกรมการ
แขงขันและการสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคสและแบบทดสอบทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ดาน
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมก อ นกั บ หลัง เรี ย น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ก อ นเรี ย น เท า กั บ 3.11 ค า ส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.32
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42
3.4 ผลการเปรีย บเทีย บความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
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3.5 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.31 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35
3.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานสมรรถภาพทางกายกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.89
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.7 ผลการเปรีย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกีฬ าเซป ก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การวิจัยเพื่อศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน โดยใชคาสถิติวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) ปรากฏวาการวิเคราะหองคประกอบหลัก รวมกับการ
หมุนแกนกอนและหลังแบบตั้งฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ มีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1
ในรายการที่ 1–5 เทากับ 25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615 ตามลําดับและ
ตั ว แปรทั้ ง หมดอธิ บ ายความแปรปรวนขององค ป ระกอบที่ 1 ได ร อ ยละ 25.04
องคประกอบที่ 2 ไดรอยละ 40.41 องคประกอบที่ 3 ไดรอยละ 54.02 องคประกอบที่ 4
ไดรอยละ 58.66 และองคประกอบที่ 5 ไดรอยละ 62.28 คิดเปนความแปรปรวนสะสมที่
อธิบายไดดวยองคประกอบที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนรอยละ 62.28 จึงแสดงวาตัวแปรมี
การรวมกลุมกัน จํานวน 5 กลุมหรือ 5 องคประกอบซึ่งสอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย
(2538) ที่กลาวไววาคาอัตราการรวมเปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรที่อธิบายได
ด ว ยองค ป ระกอบร ว มที่ มี ค า มากกว า 1 ตามหลั ก ของการสกั ด องค ป ระกอบ และ
การวิเคราะหองคประกอบเพื่อคนหาองคประกอบรวมที่เกิดจากตัวแปรตางๆ ใหพิจารณาที่
คาไอเกนที่เกิน 1 ซึ่งเปนคาที่บงบอกถึงความสามารถขององคประกอบวาจะอธิบายความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางไดมาก
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีจํานวนองคประกอบ 5
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องคประกอบคือองคประกอบที่ 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูวิชาพลศึกษาเปน
วิชาที่เปนไปตามหลักการเรียนรูที่วา “เปนการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ
จริง” โดยทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาประกอบและอางอิงในการเรียนการสอนคือ กลุมทฤษฎี
การสรางความสัมพัน ธตอเนื่อง ของธอรนไดค (Throndike, 1906) ซึ่งนําเสนอไววา
การฝกปฏิบัติจะตองใชทฤษฎีการลองผิดลองถูก และกฏการเรียนรู 3 กฎ คือ กฎแหงความ
พรอม กฎแหงการฝกหัดและกฎแหงผล และยังสอดคลองกับกลุม ทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ปญญาของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลทประกอบดวยเวอรไทเมอรและเลวิน (Wertheimer,
1959 and Lewin, 1991) นําเสนอไววา การเรียนรูสิ่งใดควรไดมีการพิจารณาโครงรางโดย
สวนรวมทุกแงทุกมุมกอน ผูเรียนควรไดมีการตอบสนองตอสภาพการณทั้งหมดเสียกอนจึง
คอยแยกสวนรวมออกเปนสวนยอยเพื่อพิจารณาความสัมพันธของสวนยอยแตละสวนให
ชัดเจนจนเกิ ดเปน ความคิด หรือ การมองเห็ น ช องทางในการฝ กทั กษะนั้ น ๆ ซึ่ งเรีย กว า
การหยั่ ง เห็ น องค ป ระกอบที่ 2 วั ต ถุ ป ระสงค รู ป แบบการเรี ย นการสอนนี้ ไ ด กํ า หนด
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเป นระบบ มีทักษะความสัมพันธ
ระหว า งบุ ค คล มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและส ง เสริ มปฏิ สั ม พัน ธ ก ารทํ า งานร ว มกั น มี ทั ก ษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการมีทักษะกีฬา
ไทยและกีฬาสากลซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และองคประกอบที่ 3 ขั้นตอนการเรียนการสอน มี 7
ขั้ น คื อ 1) ขั้ น การทํ า สมาธิ 2) ขั้ น การเตรี ย มความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย
3) ขั้นการอธิบายและสาธิต 4) ขั้นการฝกหัดทักษะ 5) ขั้นการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ขั้นการ
นําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรา เสาว เฉลิม (2546) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2544 ไดนําเสนอไววา ขั้นตอนการเรียนการ
สอนพลศึ ก ษาคื อ ขั้ น เตรี ย มความพร อ มและอบอุ น ร า งกาย ขั้ น อธิ บ ายและสาธิ ต
ขั้นฝกหัดทักษะ ขั้นนําไปประยุกตใช ขั้นสมาธิ และขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ องคประกอบที่ 4
กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรูทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไปประยุกตใชและนําเสนองานหนาชั้น
เรี ย น การจั ด ทํา โครงงานการจั ด การแข ง ขั น ทัก ษะกี ฬาแบบกลุ ม การสร า งโปรแกรม
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กําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติทักษะกีฬา
ทดสอบทั ก ษะกี ฬ าและสมรรถภาพทางกายและองค ป ระกอบที่ 5 การวั ด และ
การประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติ กติกา
กี ฬ าและการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู แบบประเมิ น การนํ า ความรู แ ละทั ก ษะไป
ประยุกตใชและการนําเสนองาน แบบประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม
แบบประเมิ น การสร า งโปรแกรมการแข ง ขั น และการส ง งานผ า นระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรม
จริ ย ธรรมก อ นกั บหลั ง เรี ย น มี ค ะแนนเฉลี่ ย กอ นเรี ย น เท า กับ 3.11 ค า ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.32 แสดงใหเห็น วาจากการที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติสมาธิกอนเรีย นทุกครั้งทําให
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกทางด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550) กลาวไววา การใหนิสิตคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั่งสมาธิกอนเรียน เปนเวลา 10 สัปดาห ปรากฏวา
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติของนิสิตเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอยาง
เห็นไดชัดซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอุดมคติไทยดวย
3.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียนมีสวนรวมการฝกปฏิบัติการศึกษาคนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรู
รวมกันจะสงผลใหมีพัฒนาการดานความรูรายวิชาและความสามารถในการจัดการเรียนรูได
ดีขึ้นซึ่งสอดคลองกับลําไย หงสสิงห (2547) กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สว นรว มในการเรี ย นการสอนในชั้น เรีย นนอ ยมาก ถา ใหนั กศึ กษาฝก ปฏิบั ติก ารศึ กษา
คนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรูรวมกันจะสามารถพัฒนาและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามลําดับตลอดภาค
3.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีกิจกรรมที่สามารถทําใหผูเรีย นไดมีโอกาส
พัฒนาการใชทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับมนตรี แยมกสิกร (2546) ไดกลาวไววา รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิง
ระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา มีคาประสิทธิภาพโดยรวมทั้งกระบวนการคิดเชิง
ระบบ คุณภาพการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหา มีพัฒนาการความกาวหนาที่มี
แนวโนมสูงขึ้น
3.4 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมที่หลากหลายระหวางการเรียนการสอนแบบแบงกลุมและ
มอบหมายงานจะทํ า ให ผู เ รี ย นมี พั ฒ นาการด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและมี
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ธีร วุฒิ โศภิษฐิกุล (2547)
ไดกลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ นนการรวมมือกันเรียนรูรายวิชาระดับอุดมศึกษา
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 (P> .05) โดยกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม และยังกอ
คุณลักษณะอื่น ๆ แกผูเรีย นหลายประการ เชน ความรับผิดชอบตอ ตนเองและตอกลุม
การเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนํา การรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง เปนตน
3.5 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 แสดงใหเห็น
วาผูเรียนมีพัฒ นาการทางดานการคํานวณ กําหนดโปรแกรมการแขงขัน กีฬา และการ
สื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดีขึ้นตามลําดับซึ่งสอดคลองกับพีระศักดิ์ กิ่งพุม (2533) ได
กล า วไว ว า การใช กิ จ กรรมให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป คํ า นวณสถิ ติ ท างคณิ ต ศาสตร แ ละส ง งานผ า นระบบเครื อ ข า ย
เทคโนโลยีทําใหนักศึกษามีทักษะและความชํานาญ สามารถสื่อสารกับผูส อนไดห ลาย
ชองทางมากยิ่งขึ้น
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3.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต างคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะกี ฬ าเซป ก
ตะกรอเปนรายคูท ี่ใช การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นใน
การทดสอบแตละครั้งจากการทดสอบทั้งหมดจํานวน 8 ครั้ง มีรายคูที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคูและไมมีความแตกตางกัน 2 คูโดยผลตางของ
คะแนนเฉลี่ยรายคูมีความแตกตางหรือพัฒนาการที่สูงขึ้นเมื่อมีการทดสอบไปแลว 1 ครั้ง
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยจะมีความแตกตางกันอยางเห็น ไดชัดเจนจากการทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2
แตพอมีการทดสอบใน 2 สัปดาหตอมาคือ ครั้งที่ 3 แลวนําคะแนนเฉลี่ยการทดสอบในครั้ง
ที่ 2 มาเปรียบเทีย บคะแนนเฉลี่ย กลับไมแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนเพราะวาผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมมาใชกับนักศึกษาเปนครั้งแรก นักศึกษายังเคยชินกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหมไปอีกสักระยะหนึ่งกอน นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันในเรื่องทั กษะการ
เรียนรูและทักษะที่ไมมีความเชื่อมโยงหรือการถายโยงการเรียนรู ตอมาไดมีการทดสอบครั้ง
ที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 คะแนนเฉลี่ยกลับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเกิดจากการที่นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัว ใหเข ากับ
รูปแบบการเรียนการสอนของผูวิจัยไดแลว ทักษะและสมรรถภาพทางกายมีความเชื่อมโยง
และเกิดการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีก 2 สัปดาหตอมาซึ่งเปนสัปดาหสุดทายไดมี
การทดสอบครั้งที่ 8 แลวนําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบในครั้งที่ 7 มาเปรียบเทียบ ผล
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยกลับไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากทักษะและสมรรถภาพ
ทางกายไดเกิดความมั่นคงและมีความคงทนในตัวผูเรียนไปตลอดแลวและสอดคลองกับ
กมล ตันกิมหงษ (2553) ไดนําเสนอไววา การฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูเรียนจะมีการ
พัฒนาการทางทักษะและสมรรถภาพทางกายที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มการฝกติดตอกันในระยะ
สัปดาหที่ 3 ถึงสัปดาหที่ 7 สวนการทดสอบครั้งที่ 7 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 8 ซึ่งเปนการ
ทดสอบครั้งสุดทายที่ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการที่ทักษะกีฬาเซปกตะกรอและ
สมรรถภาพทางกายของผูเรียนไดมีความคงที่แลว
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช
1.1 สถาบันผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ควรมี
การสนับสนุนและวางแผนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่
ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น เชน อุปกรณ สถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
1.2 ควรเพิ่มแผนงาน/โครงการในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
โอกาส และเวทีในการนําเสนองานที่สามารถคิดคนขึ้นมาได เชน การเคลื่อนไหวศึกษา
สิ่งประดิษฐ และหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาอื่นๆ เชน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาและผลกระทบจากการใชรูปแบบการเรียน
การสอนที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นจากตัวนักศึกษาและผูใชรูปแบบ
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