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การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ฌัชสกร คงชีวสกุล*
*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 3) เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดฝึกทักษะโดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ประชากรเป็นนักศึกษาจานวน 179 คน กลุ่มตัวอย่าง
เป็ น การสุ่ ม แบบกลุ่ ม โดยแบ่ ง กลุ่ ม ควบคุ ม จ านวน 31 คน และกลุ่ ม ทดลอง จ านวน 31 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการตีลูก
โฟร์แฮนด์โดยใช้ P3-RMA 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 20 ข้อ 4) แบบการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน
FFST จานวน 1 ข้อ 30 คะแนน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 16 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที Independent t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการสอน
ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 81.09/80.57 2) ผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบการเรียนรู้ของชุดฝึกทักษะระหว่า งกลุ่ม
ควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญที่ระดับ .05 3) ผลสัมฤทธิ์
การเปรียบเทียบการทดสอบทักษะ FFST พบว่ากลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสาคัญที่ระดับ
.05 และ 4) ความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด

คาสาคัญ: ชุดฝึกทักษะ เทนนิส การเคลื่อนไหว
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Development of a Forehand Skills Using the P3-RMA Body Movement Principle
Affecting the Forehand Firing Score Test : FFST of Students in Physical Education and
Health Education Faculty of Education, Yala Rajabhat University.
Chatsakorn Kongcheewasakul*
* Asst. Prof. of Physical Education and Health Education, Faculty of Education, Yala Rajabhat University

Abstract
The study Objective of this research is 1) to develop a forehand batting skill training set according
to the 80/80 criteria 2) to compare the knowledge and understanding of forehand batting skills
between the experimental group and the control group 3) to compare the batting skill. FFST
scores were drawn between the experimental group and the control group, and 4) to study
satisfaction with towards learning with the P3-RMA kinetic skill set. The population consisted of
179 students. The sample was randomized by group. The control group consisted of 31 persons
and the experimental group of 31 persons. The instruments used consisted of 1) structured
interview form for experts 2) learning management plan manual, forehand hitting skills using P3RMA and 3) a proficiency test. 20 items of cognition, 4) one FFST batting skill test with 30 points,
and 5) 16 satisfaction questionnaires. The data were analyzed using mean, standard deviation,
independent t-test, Dependent.The results of the research showed that 1) teaching efficiency of
skill training was effective 81.09/80.57 2) Comparison of learning achievement of skill training kits
between the control group and the experimental group found that the experimental group had a
higher mean after school than before. It was significant at the .05 level. 3) The FFST skill test
comparison achievement showed that the experimental group have a higher average after school
than before Significantly at the .05 level and 4) the highest level of overall satisfaction.
Keywords: Skill set, tennis, movement
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ความสาคัญของปัญหา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (Deelee et al., 2020, p. 68) กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็น
กระทรวงหลั กในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของชาติ ได้ ด าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ซึ่งได้บัญญัติสาระตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมีหลักการใหญ่ ๆ ใน
การปฏิรูปการศึกษา 3 ประการ คือ 1. ให้เป็นการศึกษาสาหรับคนทั้งมวล 2. คนทั้งมวลต้องทาเพื่อการศึกษา และ 3.
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ (Office of the Education Council, 2014b as cited in Sirimongkol et al.,
2018, p. 457) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกายและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา (Ministry of Education, 2017, p.
164) จากการศึกษาสภาพปัญหาในโรงเรียนที่ได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาพลศึกษา พบว่า ผู้เรียนยังไม่ไ ด้รับการ
แนะนา และฝึกปฏิบัติทักษะตามขั้นตอนที่เหมาะสม และไม่สามารถรับองค์ความรู้มาปฏิบัติทักษะทางด้านกีฬาได้ใน
สถานการณ์จริง การจัดการเรียนรู้พลศึกษายังขาดความหลากหลาย ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจขาดความกล้าในการแสดงออก ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนใน
ห้องเรียน ทาให้การจัดการเรียนพลศึกษาที่ผ่านมา ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนด (Chuajunud,
2014, p. 2)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและ
สุขศึกษาให้มีคุณลักษณะมีทักษะ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม และมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษา สามารถประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่ด้านการพลศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Yala Rajabhat University, 2019, p. 7) ครูที่ชาติต้องการ คือ ครูเก่ง ครูที่รู้ดีในเนื้อหา และรู้
ดีในความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่า ครูผู้รู้ในเนื้อหาและความเป็นครูมืออาชีพ (Teacher professional
content knowledge) หรือใช้ชื่อย่อว่า TPCK ครู TPCK เป็นครูที่ต้องมีความรู้ ความกระจ่างในเนื้อหาร่วมกับความ
เป็นครูมืออาชีพ รวมทั้งต้องเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี ตลอดจนมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณความเป็นครู (Dechakup, 2015 as cited in Thothong, 2020, p. 135)
จากครูที่ชาติต้องการและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ Kongcheewasakul (2020, p. 540) ได้ศึกษานวัตกรรมทาง
การศึกษาด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor domain) เรื่อง หลักการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกาลัง
กายและกีฬาของกิจกรรมพลศึกษา P3-RMA เป็นการเสริมสร้างของการทางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทของ
ร่างกายที่ฝึกปฏิบัติจนสามารถเกิดทักษะการเคลื่อนไหวขณะปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีกระบวนการ 3
ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 P3-RMA (R) คือ กล้ามเนื้อจดจาการเคลื่อนไหว (Remember movements) ขั้นตอนที่ 2
P3-RMA (M) คือ การระดมเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วให้เ กิดขึ้น (Moter U-nit) ขั้นตอนที่ 3 P3-RMA (A) คือ
การเคลื่อนไหวระบบอัตโนมัติ (Automatic movements) จากหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติ
ทักษะให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายผ่านทักษะปฏิบัติการทางานของกล้ามเนื้อและการสั่งงานระบบประสาทต่อการ
ประสานสัมพันธ์ของผู้ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวจนเกิดระบบอัตโนมัติและทักษะที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
Bloom et al. (1956, as cited in Thinwilaisakul, 2012, p. 9) ตามแนวคิดของทักษะด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor domain) ที่ได้อธิบายว่าทักษะพิสัยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว ชานาญแสดงออกได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะพฤติกรรมด้านทักษะ
พิสัย
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การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ประกอบด้วย หมวดวิชาเอก
ซึ่งรายวิชาเทนนิสเป็นกลุ่มวิชาเอกของหลักสูตรพลศึกษา ทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์เป็นการตีลูกกระดอนพื้นเรียกว่า
ลูกกราวด์สโตรค (Forehand groundstroke) เป็นการตีส่วนมาก 80% ในการเล่นเทนนิส ผู้เล่นจะตีด้วยลูกโฟร์แฮ
นด์กราวด์สโตรค เนื่องจากผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ตีได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถตีลูกได้ค่อนข้างรุนแรง (Sansak,
2015, p. 21) การทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนนแบบ Forehand Firing Score Test : FFST มี
วัตถุประสงค์เพื่อความแม่นยาและความชานาญ โดยทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์มีความจาเป็นที่ต้องมีการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยผู้วิจัยเป็นอาจารย์ประจาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษามีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีทักษะปฏิบัติเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายดังที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน Ministry of Education (2017, pp. 168-189) ได้ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ฉบับปรับปรุง 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีสาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มศึกษาสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน ตัวชี้วัด เรื่องหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและ
ทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาพลศึกษาจึงมี
ความจาเป็นต่อการพัฒนาด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) ของหลักการเคลื่อนไหวร่างกาย ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และนักศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญต่อการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาพลศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะ ซึ่งทักษะปฏิบัติ
หรือทักษะพิสัยที่เป็นหลักการสู่การจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ เรื่อง หลักการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะ
กลไกและทักษะพื้นฐานนาไปสู่การพั ฒนาทักษะการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของพลศึกษา ตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาของชาติให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูและผู้เรียนต่อการพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวม จากการพัฒนา
ชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะการตีลูก
ลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา เพื่อให้มีทักษะอย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในศาสตร์พลศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ด้านการพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีลูกโฟร์แฮนด์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
4) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ โดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จานวน 179 คน สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาได้จัดห้องเรียนโดยคละ
ความสามารถนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาเทนนิส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งกลุ่มควบคุม จานวน 31 คน และกลุ่มทดลอง
จานวน 31 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพื่อทาการทดลอง
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2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ชุดฝึกทักษะ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน และความ
พึงพอใจ
3. ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้อหาของชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 P3-RMA (R) คือ กล้ามเนื้อจดจาการเคลื่อนไหว (Remember movements) ขั้นตอนที่ 2
P3-RMA (M) คือ การระดมเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วให้เกิ ดขึ้น (Moter U-nit) ขั้นตอนที่ 3 P3-RMA (A) คือ
การเคลื่อนไหวระบบอัตโนมัติ (Automatic movements) เพื่อพัฒนาผู้ฝึกทักษะให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายผ่าน
ทักษะปฏิบัติการทางานของกล้ามเนื้อและการสั่งงานระบบประสาทต่อการประสานสัมพันธ์ของผู้ฝึกปฏิบัติทักษะการ
เคลื่อนไหวจนเกิดระบบอัตโนมัติและทักษะที่ถูกต้อง (Kongcheewasakul, 2020, p. 547) การพัฒนาชุดฝึกทักษะ
ปฏิบัติครั้งนี้เป็นเนื้อหา เรื่อง ทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์จานวน 1 เล่ม ได้แก่ คู่มือชุดฝึกโดยใช้หลักการเคลื่อนไหว
ร่างกาย P3-RMA แบบแผนการจัดการเรียนการสอนจานวน 16 คาบ รวมเป็น 32 ชั่วโมง มีใบความรู้ แบบทดสอบ
ทางด้านความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบการทดสอบทักษะปฏิบัติ โดยรายละเอียดการทดสอบทักษะ
FFST เป็นการทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนนสนามเทนนิส มีวัตถุประสงค์เพื่อความแม่นยาและความ
ชานาญ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยมีการดาเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษางานวิจัย เอกสาร ตารา และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมี 4 ชนิด ได้แก่
1. ค่ า ความเหมาะสมของคู่มื อชุ ด ฝึ กทั กษะการจั ด การเรีย นการสอนจ านวน 16 แผน โดยใช้ หลั กการ
เคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA ได้ค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( x = 4.50) อยู่
ในระดับดีมาก
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนด้านความรู้ เป็น แบบปรนัยจานวน 20 ข้อ ซึ่งได้ผ่านการทดลอง (Try
Out) กับนักศึกษาจานวน 30 คน ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องนี้มาแล้ว จากนั้นนาไปวิเคราะห์หาคุณภาพโดยมีค่าความยาก
ง่ายและมีค่าดัชนีความยาก (Difficulty Index) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 0.83 มีค่าดัชนีอานาจจาแนก (Discrimination
Index) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.47 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ของข้อสอบทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)
3. แบบทดสอบปฏิบัติทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST จานวน 1 ทักษะ 30 คะแนน ได้ผ่านการ
ตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 (Index of Item Objective
Congruence : IOC) และได้ค่าความเหมาะสมของแบบการทดสอบทักษะ FFST มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( x = 4.40)
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์
แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA เป็นแบบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จานวน 16 ข้อ ได้ค่าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.67 ถึง 1.00
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจานวน 2 ชุด คือชุดที่ 1 ด้านเนื้อหาการสอนของชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์
แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA และการทดสอบปฏิบัติทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST
แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 ด้านการสอนชุดฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
3. ดาเนินการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
ทางด้านความรู้ และการทดสอบปฏิบัติทักษะ FFST ของวิชาเทนนิส เรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์
โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษา
จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
4. ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหว
ร่างกายของ P3-RMA กับกลุ่มทดลอง
5. เมื่ อสิ้ น สุด การสอนจานวน 16 แผน เรื่องการพั ฒ นาชุด ฝึ กทั กษะการตีลู กโฟร์แฮนด์โ ดยใช้หลั กการ
เคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะ FFST ของนักศึกษา จึงได้ดาเนินการทดสอบนักศึกษาโดย
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอีกครั้งโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้และแบบทดสอบทักษะ
การตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของวิชาเทนนิส และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
6. ให้นักศึกษากลุ่มทดลองทาแบบวัดความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบปฏิบัติทั กษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST และนามาวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่
ส่งผลต่อการทดสอบทักษะ FFST โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E1/E2)
2. การวิเคราะห์ด้านความรู้ คานวณจากคะแนนหลังเรียนกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ที่ได้จากการ
ทดสอบ โดยใช้สถิติการทดสอบทีแบบ Independent t-test กาหนดระดับนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
3. การวิเคราะห์ด้านการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST คานวณจากคะแนนหลังเรียนกั บกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ที่ได้จากการทดสอบโดยใช้สถิติการทดสอบทีแบบ Independent t-test กาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาชุดฝึกทักษะการตี ลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย P3-RMA ที่ส่งผลต่อการ
ทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST ของนักศึกษาประกอบด้วย 4 ตอน โดยผลการวิจัยมีดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ตารางที่ 1. ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA เพื่อ
พัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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คะแนนการทดสอบย่อย

คะแนน
หลัง
เรียน

1
10

2
10

3
10

4
10

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

รวม

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

160

คะแนน

8.00

8.19

7.97

8.16

8.00

8.13

8.10

8.19

8.48

8.61

8.16

8.29

8.13

8.16

8.16

8.23

130.97

16.65

0.93

1.07

1.12
85.14

1.14
82.57

1.30
83.71

1.01
82.00

0.96
83.43

0.88
82.86

1.12
82.29

0.97
82.57

1.20
83.43

1.12
82.57

0.92
84.57

5.49

72.57

0.89
83.71

1.24

70.86

1.16
70.57

1.27
80.57

84.57

81.09

20

ประสิท
ธิภาพ
ผลลัพธ์
(E2) =

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) = 81.09

80.5
7

จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ
P3-RMA ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะการตีลูกลงจุดคะแนน FFST มีประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์
(E1/E2) เท่ากับ 81.09/80.57
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้ชุดฝึกทักษะระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้ชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง

การทดสอบ
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน

Mean

S.D.

N

df

Sig.

5.77
17.13

1.59
1.12

31
31

30

.00

8.45
10.94

1.98
2.23

31
31

30

.00

จากตารางที่ 2 พบว่า จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้ ผลการทดลองของชุดฝึก
ทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA แบบทดสอบความรู้ของกลุ่มทดลองโดยใช้
ชุดฝึ กทักษะก่อนเรี ย นและหลั งเรียน แตกต่า งกันอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 และเมื่อดู จากค่าเฉลี่ ย
คะแนนทดสอบ พบว่ า คะแนนทดสอบหลั ง เรี ย นมี ค่ า มากกว่ า ก่ อ นเรี ย น และจากการทดลองผลของการใช้
แบบทดสอบความรู้ของกลุ่มควบคุมโดยใช้ชุดฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนทางด้านความรู้หลังเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง

การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลอง
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มควบคุม

Mean
17.13
10.65

S.D.
1.12
2.27

N
31
31

df

Sig.

30

.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจากการทดลอง ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลัง
เรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านการทดสอบปฏิบัติทักษะระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง
ตารางที่ 4 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางด้านการทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

การทดสอบ
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรียน
หลังเรียน
กลุ่มควบคุม
ก่อนเรียน
หลังเรียน

Mean

S.D.

N

df

Sig.

12.74
23.68

3.45
1.33

31
31

30

.00

12.45
17.19

2.50
2.41

31
31

30

.00

จากตารางที่ 4 พบว่า จากการเปรียบเทียบผลการใช้แบบทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน
FFST ของการใช้แบบทดสอบ FFST ของกลุ่มทดลองโดยใช้ชุดฝึกทักษะก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่า
ก่อนเรียน และจากการทดลองผลของการใช้แบบทดสอบ FFST ของกลุ่มควบคุมโดยใช้ชุดฝึกทักษะก่อนเรียนและหลัง
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อดูจากค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบ พบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าก่อนเรียน
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลของการใช้แบบทดสอบทั กษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST หลังเรียน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลอง
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มควบคุม

Mean
23.68
17.19

S.D.
1.33
2.41

N
31
31

df

Sig.

30

.00

จากตารางที่ 5 พบว่า จากการใช้แบบทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST การทดลอง
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อดูจาก
ค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3RMA
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดฝึกทักษะโดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3RMA

ข้อ
ที่



รายการ

1 มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน
2 จัดเนื้อหาวิชาเป็นลาดับเหมาะสมกับผู้เรียน
3 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ผู้เรียน

______
(N=31)
4.81
4.71

0.40
0.58

4.68

0.47



ระดับความ
พึงพอใจ
(ลาดับที่)
มากที่สุด (2)
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (6)
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4 สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความสุข
5 สรุปบทเรียน เนื้อหาได้ถูกต้อง และง่ายต่อการ
เข้าใจ
6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มี
ความเหมาะสม
7 วิธีสอน/กิจกรรม สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์
และความสนใจของผู้เรียน
8 สื่อความหมายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ชัดเจนบรรลุ
วัตถุประสงค์
9 มีวิธีการนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ
10 มีวิธีการถ่ายทอดทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา
11 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้
12 ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
13 ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลหลากหลายวิธี
14 ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา
15 ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลที่เที่ยงตรง
16 ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
รวม
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4.65

0.60

4.61

0.49

มากที่สุด
(7)
มากที่สุด (8)
มากที่สุด (5)

4.71

0.64
มากที่สุด (8)

4.61

0.49
มากที่สุด (9)

4.58
4.74
4.84
4.58

0.56
0.44
0.37
0.56

มากที่สุด (4)
มากที่สุด (1)
มากที่สุด (9)

4.74

0.51

มากที่สุด (4)

4.68
4.55

0.47
0.50

4.77

0.42

มากที่สุด (6)
มากที่สุด
(10)
มากที่สุด (3)
มากที่สุด (9)

4.58
4.67

0.50
0.25

มากที่สุด

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลระดับความพึงพอใจของชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวิธีการถ่ายทอดทาให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา (  = 4.84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา (  = 4.55)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหว
ร่างกายของ P3-RMA ผลการประเมินชุดฝึกทักษะด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.50 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก และวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึก ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ
81.09/80.57 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 80/80 ที่กาหนดตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้การสอนชุดฝึกทักษะ
ที่ได้สร้างขึ้นอย่างเป็นลาดับขั้นตอน มีระบบ มีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างนาผลสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาและด้านการสอนชุดฝึกปฏิบัติทักษะมาเป็นแนวทางในการ
สร้างการสอนชุดฝึกทักษะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและด้านสื่อการสอนผ่านการ
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ทดลองใช้ตามขั้นตอน และพัฒนาเป็นขั้นตอนการสร้างคู่มือของบทเรียนจานวน 16 แผน โดยได้ศึกษาสภาพปัญหา
ของผู้ เรีย น แนวคิด ทฤษฎีเ อกสาร หลั กสู ต ร หลั ก จิ ต วิ ท ยาและงานวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้องก่ อนที่ จ ะท าการสร้ า งและ
นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ ใน
ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอนของทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งได้ผ่านการออกแบบ การวิเคราะห์ การ
พัฒนาการทดลองใช้รวมถึงการประเมินผลเพื่อดู ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ตลอดจนผ่ านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบประสิทธิภาพทาให้ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอนโดยใช้หลักการเคลื่อนไหว
ร่างกายของ P3-RMA พัฒนาเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีรูปแบบที่ตรงกับเนื้อหา มี ความน่าสนใจและการ
นาเสนอเนื้อหาเป็นลาดับขั้นตอนและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชุดฝึกทักษะ สอดคล้องกับ Kanjanachai &
Nitcharankul (2019, p. 150) กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันในทุกระดับการศึกษาเน้นให้ความสาคัญกับ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยถือว่าผู้เรียนเป็นสาคัญ (Child center) มีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนไม่ใช่เพียงแต่นั่งฟังและจดการบรรยายเท่านั้น ผู้เรียนมีโอกาสได้ทากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้เรียน
คนอื่น ๆ ในชั้นเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงได้แสดงความคิดเห็นอย่ างอิสระ ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้มีความกล้าแสดงออกและช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ อีกด้วย และสอดคล้องกับ
Mattayakorn & Kuji (2020, p. 156) การเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาผู้สอนต้องจัดกิจกรรมรวมถึงสร้าง
บรรยากาศและวิธีการเรียนการสอนที่ทัน สมัย หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี
ต่อการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถนาทักษะการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่ได้เรียนไปแล้ว
นั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป และข้อค้นพบเด่น พบว่านักศึกษามีความสนใจทักษะปฏิบัติ การโดยใช้หลักการ
เคลื่อนไหวร่า งกายของ P3-RMA เนื่องจากได้ เรีย นรู้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเรื่องการใช้ กล้ามเนื้อจดจ าการ
เคลื่อนไหว การระดมเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วให้เกิดขึ้น และการเคลื่อนไหวระบบอัตโนมัติ เพื่อนาไปใช้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐานแห่งชาติเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายต่อการปฏิบัติทักษะ
การออกกาลังกายและกีฬาของกิจกรรมทางพลศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาของชาติ และจากการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
พลศึกษาและสุขศึกษาตามวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษ า
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างความรู้ใหม่ด้านพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้กับ พ.ร.บ.
การศึกษาของชาติในการประกอบวิชาชีพครูพลศึกษาเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของการออกกาลังกายและกีฬา
ได้
2. ผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย
ของ P3-RMA ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะ
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดความรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในการใช้ชุดฝึกทักษะต่อการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมนาการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะ
ของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA Kongcheewasakul (2020, p. 540) มาประยุกต์ใช้ชุดฝึกในการ
จัดการเรียนรูอ้ ย่างมีขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะมีความรู้เข้าใจขั้นตอนหรือ
วิเคราะห์ซึ่งต้องอาศัยทักษะ เช่น กล้ามเนื้อจดจาการเคลื่อนไหว การระดมเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วให้เกิดขึ้น
และการเคลื่อนไหวระบบอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนมีกระบวนการมีการฝึกทักษะจากนั้นนักศึกษาได้ทาการวางแผนการ
ฝึกปฏิบัติการซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญ โดยอาศัยการนาความรู้ หลักการหรือทฤษฎีที่เรียนรู้มาแล้ว เลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่
เหมาะสมมาใช้ในการฝึกทักษะและดาเนินการให้สาเร็จของทักษะที่ถูกต้อง ในการฝึกปฏิบัติทักษะมีการพิสูจน์หรือ
การอธิบายและแสดงเหตุผล การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้จากขั้นตอน ค้นหาแนวคิดที่จะนาไปสู่
การแก้ปัญหาปฏิบัติทักษะ วางแผนการดาเนินการในการแก้ปัญหานาเสนอแนวการปฏิบัติทักษะอย่างสร้างสรรค์ด้วย
การคิดอย่างเป็นระบบในการค้นหาคาตอบสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเกิดความเข้าใจขั้นตอนผ่านกระบวนการ
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับ Thinwilaisakul (2012, p. 9) การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive domain) การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ก็จะทาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้ นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง และสอดคล้องกับ Gokhale
(1995 as cited in Sucher 2020, pp. 46-47) ได้เสนอว่าการจัดสภาพให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทาด้วยตนเองและให้
โอกาสผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ตรงกับบุคคลอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคมของการเรียนรู้ เช่น การได้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันจะทาให้ผู้เรียนมีความคงทนในการ
เรียนรู้มากขึ้น และอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะทาให้นิสิตยังคงมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
3. ผลสัมฤทธิ์การเปรียบเทียบการเรียนคะแนนการทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะ พบว่า กลุ่มทดลอง มี
ค่ าเฉลี่ ยแบบทดสอบวั ด ทั กษะปฏิบั ติ หลั งเรียนสู งกว่ าก่อนเรียน อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 ทั้ ง นี้ อาจ
เนื่องมาจากในการใช้ชุดฝึกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทักษะแบบใช้ชุดฝึกทักษะ
ด้วยหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA Kongcheewasakul (2020, p. 550) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 (R) คือ กล้ามเนื้อจดจาการเคลื่อนไหว (Remember movements) ขั้นตอนที่ 2 (M) คือ การระดมเส้น
ใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวเร็วให้เกิดขึ้น (Moter U-nit) ขั้นตอนที่ 3 (A) คือ การเคลื่อนไหวระบบอัตโนมัติ (Automatic
movements) เพื่อพัฒนาผู้ฝึกปฏิบัติทักษะให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายผ่านทักษะปฏิบัติการทางานของกล้ามเนื้อ
และการสั่งงานระบบประสาทต่อการประสานสัมพันธ์ของผู้ฝึกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวจนเกิดระบบอัตโนมัติและ
ทักษะที่ถูกต้อง โดยขั้นตอนการลงมือปฏิบัติการทานักศึกษามีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมทางการศึกษา Benjamin S. Bloom et al นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันได้ร่วมกันศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาซึ่งให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจตรงกัน สามารถยึดถือเป็นแนว
กาหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกันทุกระดับสอดคล้องกับ Bloom (1959, p. 203 as
cited in Thinwilaisakul 2012, p. 9) กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความชานาญ (Psychomotor domain)
หมายถึง การที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจและเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยมแล้วได้มีการ
นาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจนเกิดความชานาญมากขึ้น และสอดคล้องกับ Wongpem (2010, p. 39 as cited in
Kongcheewasakul 2020, p. 543) ศาสตราจารย์ทางด้านพลศึกษาและการเคลื่อนไหวศึกษา (Movement
education) แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ทักษะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในแง่ของ
ทักษะคือคุณภาพของการเคลื่อนไหว ซึ่งเน้นความซับซ้อนในความแตกต่างระหว่างบุคคลและความแตกต่างในบริบท
สภาพแวดล้อมของการเคลื่อนไหว และสอดคล้องกับ Wannamanee (2006 as cited in Khuhana &
Kanjanasorn 2020, p. 123). การนาเอาหลักการหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนามาฝึกเพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาต่อไปนั้นไม่ใช่แค่เพียงมีความแข็งแรงและความอดทนเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่รูปแบบการฝึกซ้อมก็มีความสาคัญมาก
4. ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการตี ลู ก โฟร์ แ ฮนด์ โ ดยใช้ ห ลั ก การ
เคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( x = 4.67) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวิธีการถ่ายทอดทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชา (  = 4.84) ทั้งนี้เนื่องมาจากการใช้ชุดฝึกโดยใช้
หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย (P3-RMA) ที่ส่งผลต่อการทดสอบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ลงจุดคะแนน FFST มีการ
นาเสนอทั้งรูปแบบของภาพขั้นตอน วิธีการที่มีความน่าสนใจ การออกแบบและรูปเล่มมีน่าสนใจ ซึ่งยังอยู่ในรูปแบบที่มี
ลักษณะเป็นชุดเดียวกัน อีกทั้งในคู่มือรูปเล่มยังมีแบบฝึกทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ ซึ่ง ชุดฝึกปฏิบัติ
ทักษะหรือทักษะพิสัยโดยใช้หลักการต่อทักษะปฏิบัติ ที่ได้จัดทาขึ้นนั้น เป็นสื่อที่มีความทันสมัย มีเนื้อหา สาระ และ
ภาพประกอบที่มี ความถูกต้ อง ชัดเจน สวยงาม และยังมีการสอดแทรกหลักการต่อทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วยภาพ
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ การบรรยายที่ชัดเจนเหมาะแก่การฝึกปฏิ บัติอีกทั้งยังมีแรงจูงใจในการเรียนมากกว่าการ
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เรียนแบบปกติและยั งสามารถเรียนรู้ได้ด้ วยตัวเองและสะดวกส่งผลให้นั กศึกษาเกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ทักษะมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Kanjanachai & Nitcharankul (2019, p. 157) รูปเล่มยังมีแบบฝึกทักษะการเขียนให้
ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้ซ้า ๆ ที่ได้จัดทาขึ้นนั้นเป็นสื่อที่มีความทันสมัย มีเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่ใช้มีความ
ถูกต้อง ชัดเจนและสวยงาม และสอดคล้องกับ Hsu et al. (2019, p. 104) กล่าวว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความรู้เข้าใจ และช่วยสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเรียนพลศึกษารวมไปถึงการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพที่ถูกต้อง อีกทั้งกิจกรรมทางพลศึกษาช่วยให้นักศึกษาค้นหากีฬาที่เหมาะสมสาหรับตนเองเพื่อนาความรู้และ
ทักษะกีฬาไปใช้
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหว
ร่างกายของ P3-RMA ผลการประเมินชุดฝึกทักษะด้านคุณภาพมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.50 มีคุณภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก และวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 81.09/80.57
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตีลูกโฟร์แฮนด์โดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3RMA ภาคทฤษฎีระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์ ลงจุดคะแนน FFST ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยแบบทดสอบวัดทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ อการเรียนด้ วยชุดฝึกทักษะการตีลูกโฟร์แฮนด์โ ดยใช้
หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ( x = 4.67) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการใช้ชุดฝึกทักษะ
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมเรื่องหลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA ตาม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาของชาติด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในเรื่องหลักการ
เคลื่ อ นไหวร่ า งกายของการออกก าลั ง กายและการเล่ น กี ฬ า และพั ฒ นาชุ ด ฝึ กทั ก ษะปฏิ บั ติ หรื อ ทั ก ษะพิ สั ย
(Psychomotor domain) ในรายวิชาทางพลศึกษา 2. พัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูและบุคลากรทางพลศึกษาให้มีทักษะ
อย่างเป็นระบบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ด้านการพลศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีชุดฝึกปฏิบัติทักษะโดยใช้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายของ P3-RMA เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน
ทักษะปฏิบัติ ของรายวิชาพลศึกษาเรื่องอื่น ๆ และสร้างรูปแบบอื่น ๆ ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การศึกษาของชาติ ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เช่น การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกที่นาไปสู่การ
พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านพลศึกษา
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