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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพล

ศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 2) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา3) เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิ ช าชีพครู  ส าขาวิ ช าพล ศึกษา  สถาบันการพล ศึกษาวิ ธี ก ารดํ า เ นิ นการวิ จั ย
แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารยผูสอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถามหาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิง เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิและ
คาความเชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาคเทากับ 0.89 ใช
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงสํารวจ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติวิเคราะหองคประกอบ ระยะท่ี 2
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ภาคเรียนท่ี
2 ปการศึกษา 2555 ใชวิธีการสุมแบบกลุมในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและ
ยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมของผูเชี่ยวชาญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูการเรียน
รายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพหาคาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหา
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โดยผูทรงคุณวุฒิและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคาความเชื่อม่ันตามวิธีของคูเดอร–
ริชารดสัน (Kuder–Richardson) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.90 คาอํานาจจําแนกมีคา
ระหวาง 0.81 -0.89และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45–0.55 นําแผนการจัดการ
เรียนรูฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยาง ระยะเวลาในการทดลอง 16 สัปดาห ๆ ละ 3
ชั่วโมงใชแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลองท่ีมีการควบคุมบางสวนแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง
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) ข้ันตอนการเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอนและ 5) การวัดและการประเมินผล คาน้ําหนักแตละองคประกอบเทากับ 0.895,
0.800, 0.811, 0.889 และ 0.843 ตามลําดับ

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 2.1) การเรียนรูดวยการ
กระทําหรือการลงมือปฏิบัติจริงทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่องและกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญา  2.2) วัตถุประสงค เพ่ือใหผู เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู และการจัดการเรียนรูดาน
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ดานทักษะกีฬาและสมรรถภาพ
ทางกาย 2.3) ข้ันตอนการเรียนการสอน 7 ข้ัน คือ 1) ข้ันการทําสมาธิ 2) ข้ันการเตรียม
ความพรอมและอบอุนรางกาย 3) ข้ันการอธิบายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ
5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการนําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ข้ันสรุป
และสุขปฏิบัติ 2.4) กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและการสังเกต
พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อภิปรายความรูทางกีฬา
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชในการแขงขันและนําเสนองานหนาชั้นเรียน 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 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .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 project-
team 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
จากรายงานการประชุมสัมมนาเพ่ือพิจารณารายงานการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ

ผลิตและพัฒนาครู” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานปฏิรูป
วิชาชีพครู, 2550) ผูทรงคุณวุฒิไดมีการกําหนดแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูท่ีมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลรวมถึงการนําไปสูการรางสาระสําคัญของกฎหมายตอไปซึ่งผล
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) ปญหาเก่ียวเนื่องมาจากระบบการผลิตครูไดแกหลักสูตรการฝกหัด
ครูมีขอบกพรองเชนหลักสูตรขาดการพัฒนาใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทของแตละภูมิภาค
หลักสูตรยังขาดการเนนใหนักศึกษาวิชาชีพครูมีความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและประการสําคัญเนื้อหาของทฤษฎีไมมีความสัมพันธกับภาคปฏิบัติ
การเรียนการสอนวิชาชีพครูเนนภาคทฤษฎีโดยใหความสําคัญกับวิชาสรางเสริม
ประสบการณการฝกสอนนอยทําใหนักศึกษาวิชาชีพครูไดรับรูรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ และไมใสใจในการสราง และใชนวัตกรรมทางการสอนใหมๆนักศึกษาวิชาชีพครู
ขาดการเรียนรูใหมีความสามารถในการสอนในบริบทท่ีหลากหลาย 2) ใหมีการปฏิรูปการ
ผลิตครูท้ังหลักสูตรและกระบวนการ โดยหลักสูตรใหเนนทักษะความเปนครูกระบวนการ
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เนนใหมีภาคปฏิบัติมากข้ึนและมีความสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนการศึกษาหาความรู
เพ่ือการพัฒนาตนเอง สถาบันผลิตครูจะตองสรางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การผลิต
ครูจะตองเนนการสรางครูมืออาชีพซึ่งปจจัยสําคัญของการสรางครูมืออาชีพมีองคประกอบ
สําคัญ 3 ประการคือทักษะหาความรูการเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและมีคุณธรรม
จริยธรรม

กระบวนการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเทาท่ีผานมานั้น
มักจะไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกลาวเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวาไมมีรูปแบบการ
เรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีดีและหลากหลายนั่นเองซึ่งสอดคลอง
กับวีระพงษ แดนดี (2550) กลาวไววา จากการใชแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปกตะกรอ
ทดสอบนักศึกษาชายและหญิง สังกัดสถาบันการพลศึกษา พบวา นักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา มีสมรรถภาพทักษะกีฬาเซปกตะกรอต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน และยังพบวานักศึกษามีสมรรถภาพทางดานสมาธินอยมาก ซึ่งสอดคลอง
กับลําไย หงสสิงห (2547)กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมาธิในการเรียน
การสอนในชั้นเรียนลดนอยลง ถาใหนักศึกษาฝกนั่งสมาธิในชั้นเรียน จะสามารถพัฒนาให
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมข้ึนในจิตใจ รวมตลอดท้ังสามารถสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับตลอดภาคเรียน ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตาม
อุดมคติไทยดวย ซึ่งสอดคลองกับเลสเลยและแมทซินสก้ี (Lasley & Matczynski, 1997)
กลาวไววา การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีดีนั้น ผูสอนควรใช
วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนแตละครั้งให
เหมาะสมกับกีฬาหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
เรียนตามความสามารถของตน ดังนั้น ผูสอนจึงไมควรใชวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะจะทําให
ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย

ดวยสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนรายวิชาวิธีสอนวิชาพล
ศึกษา และเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา จึงมีความเห็นวา รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา ท่ีจะชวยใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูอยางแทจริงนั้นยังไมมีขอสรุปท่ีชัดเจน จากเหตุผลท้ังหมดท่ีกลาว
มาแลวนั้น ผูวิจัยจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และผูสอนพลศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชวิธีสอนท่ีหลากหลายตอไป
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล

ศึกษา สถาบันการพลศึกษา ประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
2. รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษา มีรายละเอียดของรูปแบบอะไรบาง
3. เม่ือนํารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล

ศึกษา สถาบันการพลศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย ตามข้ันตอนดังนี้
1. ประชากร

ระยะท่ี 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต จํานวน
480 คน

ระยะท่ี 2 ไดแก  นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา จํานวน 17 วิทยาเขต ท่ีกําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 51 หองเรียนๆ ละ 35 คน รวมท้ังสิ้น 1,785 คน

2. กลุมตัวอยาง
ระยะท่ี 1 ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา

นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา จํานวน 450 คน
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ระยะท่ี 2 ไดแก นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ท่ีกําลังเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 35 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling)
(อรสา โกศลานันทกุล, 2549)

3. ตัวแปรท่ีศึกษา
ระยะท่ี 1 ศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ หลักการ แนวคิด ทฤษฎกีารเรียนรู เอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพล
ศึกษา สถาบันการพลศึกษา

ตัวแปรตาม คือองคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

ระยะท่ี 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตัวแปรอิสระคือ  รูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสําหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชา พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนพลศึกษา นักศึกษา

วิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ระยะท่ี 1 แบบสอบถาม เรื่อง องคประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษาตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนีความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและคาความ
เชื่อม่ันโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบราค (Cronbach Alpha
coefficient) เทากับ 0.89

ระยะท่ี 2 ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดย
การสนทนากลุม (Focus group) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาเซปกตะกรอ 1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน หาดัชนี
ความสอดคลองความตรงเชิงเนื้อหาและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) คาความเชื่อม่ันตามวิธี
ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.90 คาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r) ระหวาง 0.81-0.89 และคาความยาก-งาย มีคาระหวาง 0.45 – 0.55
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะท่ี 1 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขต จํานวน 17 แหง ท่ัวประเทศ เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน 450 ชุด ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนท่ีสมบูรณ สามารถนําไปใช
วิเคราะหขอมูลได จํานวน 450 ชุด

ระยะท่ี 2 ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจํา
วิทยาเขตศรีสะเกษ เพ่ือขออนุญาตจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
กับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ท่ีเรียนรายวิชาเซปกตะกรอ
1 จํานวน 35 คนและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนเวลา 16 สัปดาห ๆ
ละ 3 ชั่วโมง

6. สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล
ระยะท่ี 1
1.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน ใช

สถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
ระยะท่ี 2
2.1 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน

คุณธรรมจริยธรรม ความรูและการจัดการเรียนรู ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริม
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถภาพทางกาย ใชสถิติเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนกับ
หลังเรียน คาที (t-test dependent)

2.2 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะ
กีฬา ใชการวัดแบบหนึ่งกลุมวัดหลายครั้ง วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา
(One-Group Time-Series Design and Repeated-measure, ANOVA)
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ผลการวิจัย
1. องคประกอบการเรียนการสอนใชสถิติวิเคราะหองคประกอบ (Factor

Analysis) ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหองคประกอบการเรียนการสอน

Com
ponent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

Total % of
Variance

Cumulative
%

Total % of
Variance

Cumulative
%

Total % of
Variance

Cumulative
%

1 25.043 25.043 25.043 25.043 25.043 25.043 15.396 15.396 15.396
2 15.377 15.377 40.419 15.377 15.377 40.419 13.593 13.593 28.989
3 13.601 13.601 54.021 13.601 13.601 54.021 7.844 7.844 36.832
4 4.649 4.649 58.669 4.649 4.649 58.669 7.780 6.329 44.612
5 3.615 3.615 62.283 3.615 3.615 62.283 6.085 6.085 50.697

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นคาไอเกน (Eigenvalues) รายการท่ี 1-5 มีคาเทากับ
25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวา 1 จึงถือไดวามี
ความแปรปรวนของกลุมตัวแปรมาก แสดงวาแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย
5 องคประกอบ คือ 1) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู 2) วัตถุประสงค 3) ข้ันตอน
การเรียนการสอน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนและ 5) การวัดและการประเมินผล
สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัวแปรไดรอยละ 25.04, 40.41, 54.02, 58.66
และ 62.28 ตามลําดับ รวมทุกองคประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุมตัว
แปรไดรอยละ 62.28

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย องคประกอบท่ี 1
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู ใชหลักการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by  Doing) ทฤษฎีการเรียนรู คือ กลุมทฤษฎีการสรางความสัมพันธ
ตอเนื่อง (Association Theory) และกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบปญญา (Cognitive
Theory) องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรูและการจัดการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา รูจักคิด
วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีความ
รับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะกีฬา และสมรรถภาพทางกาย
องคประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการเรียนการสอน 7 ข้ัน คือ 1) ข้ันการทําสมาธิ 2) ข้ันการเตรียม
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ความพรอมและอบอุนรางกาย 3) ข้ันการอธิบายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ
5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการนําไปประยุกต ใชและนํา เสนองานและ
7) ข้ันสุขปฏิบัติ องคประกอบท่ี 4 กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการฝกปฏิบัติสมาธิและ
การสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรู
ทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไป
ประยุกตใชและนําเสนองาน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การ
สรางโปรแกรมกําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝก
ปฏิบัติ ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบท่ี 5 การวัดและการ
ประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติและกติกา
กีฬา แบบประเมินการนําความรูและทักษะไปประยุกตใช และการนําเสนองาน แบบ
ประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม แบบประเมินการสรางโปรแกรมการ
แขงขันและการสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคสและแบบทดสอบทักษะกีฬาและ
สมรรถภาพทางกาย

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน ปรากฏดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดาน

คุณธรรมจริยธรรมกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.11 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.32

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42

3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
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3.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.31 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35

3.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานสมรรถภาพทางกายกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ
4.14 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.89
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3.7 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
1. การวิจัยเพ่ือศึกษาองคประกอบการเรียนการสอน โดยใชคาสถิติวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) ปรากฏวาการวิเคราะหองคประกอบหลัก รวมกับการ
หมุนแกนกอนและหลังแบบตั้งฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ มีคาไอเกน (Eigenvalue) มากกวา 1
ในรายการท่ี 1–5 เทากับ  25.043, 15.377, 13.601, 4.649 และ 3.615 ตามลําดับและ
ตัวแปรท้ังหมดอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบท่ี  1 ได รอยละ 25.04
องคประกอบท่ี 2 ไดรอยละ 40.41 องคประกอบท่ี 3 ไดรอยละ 54.02 องคประกอบท่ี 4
ไดรอยละ 58.66 และองคประกอบท่ี 5 ไดรอยละ 62.28 คิดเปนความแปรปรวนสะสมท่ี
อธิบายไดดวยองคประกอบท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 เปนรอยละ 62.28 จึงแสดงวาตัวแปรมี
การรวมกลุมกันจํานวน 5 กลุมหรือ 5 องคประกอบซึ่งสอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย
(2538) ท่ีกลาวไววาคาอัตราการรวมเปนสัดสวนความแปรปรวนของตัวแปรท่ีอธิบายได
ดวยองคประกอบรวมท่ีมีคามากกวา 1 ตามหลักของการสกัดองคประกอบ และ
การวิเคราะหองคประกอบเพ่ือคนหาองคประกอบรวมท่ีเกิดจากตัวแปรตางๆ ใหพิจารณาท่ี
คาไอเกนท่ีเกิน 1 ซึ่งเปนคาท่ีบงบอกถึงความสามารถขององคประกอบวาจะอธิบายความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางไดมาก

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและยืนยันรูปแบบโดยการสนทนากลุมโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สรุปไดวา รูปแบบการเรียนการสอนมีจํานวนองคประกอบ 5
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องคประกอบคือองคประกอบท่ี 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูวิชาพลศึกษาเปน
วิชาท่ีเปนไปตามหลักการเรียนรูท่ีวา “เปนการเรียนรูดวยการกระทําหรือการลงมือปฏิบัติ
จริง” โดยทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาประกอบและอางอิงในการเรียนการสอนคือ กลุมทฤษฎี
การสรางความสัมพันธตอเนื่อง ของธอรนไดค (Throndike, 1906) ซึ่งนําเสนอไววา
การฝกปฏิบัติจะตองใชทฤษฎีการลองผิดลองถูก และกฏการเรียนรู 3 กฎ คือ กฎแหงความ
พรอม กฎแหงการฝกหัดและกฎแหงผล และยังสอดคลองกับกลุมทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ปญญาของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลทประกอบดวยเวอรไทเมอรและเลวิน (Wertheimer,
1959 and Lewin, 1991) นําเสนอไววา การเรียนรูสิ่งใดควรไดมีการพิจารณาโครงรางโดย
สวนรวมทุกแงทุกมุมกอน ผูเรียนควรไดมีการตอบสนองตอสภาพการณท้ังหมดเสียกอนจึง
คอยแยกสวนรวมออกเปนสวนยอยเพ่ือพิจารณาความสัมพันธของสวนยอยแตละสวนให
ชัดเจนจนเกิดเปนความคิดหรือการมองเห็นชองทางในการฝกทักษะนั้นๆ ซึ่งเรียกวา
การหยั่งเห็น องคประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค รูปแบบการเรียนการสอนนี้ไดกําหนด
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู
ทักษะทางปญญา รูจักคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ มีทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน มีทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีทักษะกีฬา
ไทยและกีฬาสากลซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและสอดคลองกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) และองคประกอบท่ี 3 ข้ันตอนการเรียนการสอน มี 7
ข้ัน  คือ  1 )  ข้ันการ ทําสมาธิ  2 )  ข้ันการเตรี ยมความพรอมและอบอุนร า งกาย
3) ข้ันการอธบิายและสาธิต 4) ข้ันการฝกหัดทักษะ  5) ข้ันการเคลื่อนไหวศึกษา 6) ข้ันการ
นําไปประยุกตใชและนําเสนองานและ 7) ข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรา เสาวเฉลิม (2546) เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ไดนําเสนอไววา ข้ันตอนการเรียนการ
สอนพลศึกษาคือ ข้ันเตรียมความพรอมและอบอุนรางกาย ข้ันอธิบายและสาธิต
ข้ันฝกหัดทักษะ ข้ันนําไปประยุกตใช ข้ันสมาธิ และข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ องคประกอบท่ี 4
กิจกรรมการเรียนการสอนคือการฝกปฏิบัติสมาธิและสังเกตพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
การศึกษาเนื้อหา ประวัติ ทดสอบ อธิบายความรูทางกีฬาและการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู การคิดวิเคราะหนําความรูและทักษะกีฬาไปประยุกตใชและนําเสนองานหนาชั้น
เรียน การจัดทําโครงงานการจัดการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม การสรางโปรแกรม
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กําหนดการแขงขันและสงงานผานระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส การฝกปฏิบัติทักษะกีฬา
ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกายและองคประกอบท่ี  5 การวัดและ
การประเมินผล ใชแบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม แบบทดสอบทางดานประวัติ กติกา
กีฬาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  แบบประเมินการนําความรูและทักษะไป
ประยุกตใชและการนําเสนองาน แบบประเมินการจัดโครงการแขงขันทักษะกีฬาแบบกลุม
แบบประเมินการสรางโปรแกรมการแขงขันและการสงงานผานระบบจดหมาย
อิเลคทรอนิคส และแบบทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย

3. ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ดานคุณธรรม

จริยธรรมกอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.11 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.67 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.11 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.32 แสดงใหเห็นวาจากการท่ีผูเรียนไดฝกปฏิบัติสมาธิกอนเรียนทุกครั้งทําให
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดานคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี ข้ึน
ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2550) กลาวไววา การใหนิสิตคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นั่งสมาธิกอนเรียน เปนเวลา 10 สัปดาห ปรากฏวา
พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติของนิสิตเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอยาง
เห็นไดชัดซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตตามอุดมคติไทยดวย

3.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานความรูและการจัดการเรียนรู กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
เทากับ 12.85 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ
23.00 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 แสดงใหเห็นวารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ใหผูเรียนมีสวนรวมการฝกปฏิบัติการศึกษาคนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรู
รวมกันจะสงผลใหมีพัฒนาการดานความรูรายวิชาและความสามารถในการจัดการเรียนรูได
ดีข้ึนซึ่งสอดคลองกับลําไย หงสสิงห (2547) กลาวไววา ปจจุบันนักศึกษาระดับอุดมศึกษามี
สวนรวมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนนอยมาก ถาใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการศึกษา
คนควาดวยตนเองและฝกหัดจัดการเรียนรูรวมกันจะสามารถพัฒนาและสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีข้ึนตามลําดับตลอดภาค

3.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทักษะทางปญญา คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.20 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 และมี
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.22คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 แสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีกิจกรรมท่ีสามารถทําใหผูเรียนไดมีโอกาส
พัฒนาการใชทักษะทางปญญา การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบมากยิ่งข้ึนซึ่ง
สอดคลองกับมนตรี แยมกสิกร (2546) ไดกลาวไววา รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดเชิง
ระบบของนิสิตระดับปริญญาตรี พบวา มีคาประสิทธิภาพโดยรวมท้ังกระบวนการคิดเชิง
ระบบ คุณภาพการคิดเชิงระบบและผลสัมฤทธิ์ดานเนื้อหา มีพัฒนาการความกาวหนาท่ีมี
แนวโนมสูงข้ึน

3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและสงเสริมปฏิสัมพันธการทํางานรวมกัน
กอนกับหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.52 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.05 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41
แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมท่ีหลากหลายระหวางการเรียนการสอนแบบแบงกลุมและ
มอบหมายงานจะทําใหผู เรียนมีพัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธการทํางานรวมกันไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับ ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล (2547)
ไดกลาวไววา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการรวมมือกันเรียนรูรายวิชาระดับอุดมศึกษา
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางจากการเรียนการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 (P> .05) โดยกลุมทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม และยังกอ
คุณลักษณะอ่ืนๆ แกผูเรียนหลายประการ เชน ความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
การเรียนรูดวยตนเอง ความเปนผูนํา การรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง เปนตน

3.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี กอนกับหลัง
เรียน มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 3.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 8.32 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 แสดงใหเห็น
วาผูเรียนมีพัฒนาการทางดานการคํานวณ กําหนดโปรแกรมการแขงขันกีฬา และการ
สื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนดีข้ึนตามลําดับซึ่งสอดคลองกับพีระศักดิ์ ก่ิงพุม (2533) ได
กลาวไววา การใชกิจกรรมใหนักศึกษามีสวนรวมฝกปฏิบัติจริงโดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปคํานวณสถิติทางคณิตศาสตรและสงงานผานระบบเครือขาย
เทคโนโลยีทําใหนักศึกษามีทักษะและความชํานาญ สามารถสื่อสารกับผูสอนไดหลาย
ชองทางมากยิ่งข้ึน



ารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

16

3.6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาเซปก
ตะกรอเปนรายคูท่ีใช การจัดการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนใน
การทดสอบแตละครั้งจากการทดสอบท้ังหมดจํานวน 8 ครั้ง มีรายคูท่ีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกคูและไมมีความแตกตางกัน 2 คูโดยผลตางของ
คะแนนเฉลี่ยรายคูมีความแตกตางหรือพัฒนาการท่ีสูงข้ึนเม่ือมีการทดสอบไปแลว 1 ครั้ง
จึงเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยจะมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนจากการทดสอบกอน
เรียนเปรียบเทียบกับการทดสอบครั้งท่ี 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยครั้งท่ี 1 กับครั้งท่ี 2
แตพอมีการทดสอบใน 2 สัปดาหตอมาคือ ครั้งท่ี 3 แลวนําคะแนนเฉลี่ยการทดสอบในครั้ง
ท่ี 2 มาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกลับไมแตกตางกัน ซึ่งนาจะเปนเพราะวาผูวิจัยไดนํา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหมมาใชกับนักศึกษาเปนครั้งแรก นักศึกษายังเคยชินกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมจึงตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบใหมไปอีกสักระยะหนึ่งกอน นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันในเรื่องทักษะการ
เรียนรูและทักษะท่ีไมมีความเชื่อมโยงหรือการถายโยงการเรียนรู ตอมาไดมีการทดสอบครั้ง
ท่ี 4 ครั้งท่ี 5 ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยกลับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเกิดจากการท่ีนักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
รูปแบบการเรียนการสอนของผูวิจัยไดแลว ทักษะและสมรรถภาพทางกายมีความเชื่อมโยง
และเกิดการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีก 2 สัปดาหตอมาซึ่งเปนสัปดาหสุดทายไดมี
การทดสอบครั้งท่ี 8 แลวนําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบในครั้งท่ี 7 มาเปรียบเทียบ ผล
ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยกลับไมมีความแตกตางกันซึ่งเปนผลมาจากทักษะและสมรรถภาพ
ทางกายไดเกิดความม่ันคงและมีความคงทนในตัวผูเรียนไปตลอดแลวและสอดคลองกับ
กมล ตันกิมหงษ (2553) ไดนําเสนอไววา การฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอ ผูเรียนจะมีการ
พัฒนาการทางทักษะและสมรรถภาพทางกายท่ีชัดเจนข้ึนเม่ือเริ่มการฝกติดตอกันในระยะ
สัปดาหท่ี 3 ถึงสัปดาหท่ี 7 สวนการทดสอบครั้งท่ี 7 เปรียบเทียบกับครั้งท่ี 8 ซึ่งเปนการ
ทดสอบครั้งสุดทายท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการท่ีทักษะกีฬาเซปกตะกรอและ
สมรรถภาพทางกายของผูเรียนไดมีความคงท่ีแลว
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใช

1.1 สถาบันผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา ควรมี
การสนับสนุนและวางแผนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
ผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึน เชน อุปกรณ สถานท่ี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน

1.2 ควรเพ่ิมแผนงาน/โครงการในการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามี
โอกาส และเวทีในการนําเสนองานท่ีสามารถคิดคนข้ึนมาได เชน การเคลื่อนไหวศึกษา
สิ่งประดิษฐ และหรือสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการสรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด

วิชาอ่ืนๆ เชน รายวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาและผลกระทบจากการใชรูปแบบการเรียน

การสอนท่ีผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนจากตัวนักศึกษาและผูใชรูปแบบ
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